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    یـــــــــــرة الـــذاتــیــــــــةـالس
  

           
  
  

      أمیرة محمــد صــــالـح مھـــــدي الربیـــــعــي:  األســـم
  
  عــــربیــــــــــــــة   -لقــومیـة : عراقیـــــــــــة  ا

       
    –ة  ی الزراعم الھندسة علوكلیة  –  االنتاج الحیواني العــــــــنوان  العمـــــــل : قســــم   

  جـامعة بغـداد 
  
  لســــــــــكن : بغـدادا

                
         

  alrubeii@yahoo.co.uk   االلكتروني   البرید
coagri.uobaghdad.edu.iqamera_alrubeii@  

  
  RG :19.45بوابة البحث     
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  التحصیـــــــــــل العلمـي :       
   جامعـة  –وم كلیـة الزراعـة علم وتكنولوجیـا اللحــــــــ  –انتاج حیواني    –دكتوراه علوم زراعیة

  العراق وبتقدیر أمتیـــــــا ز  – \بغداد 
 

    تكنولوجیا اللحوم علم و / استا ذ :  الدرجـــــة العلمیة 
  لعلم اللحوم  ولوجیا اللحوم من الجمعیة االمریكیة نخبیر دولي في علم وتك ةمصنف

                                               
    ــــزیـــةاألنكلی –العــــربیـــة اللـــــــغــا ت :  

  
  
  

  ــــدریســـیة والبحثیـــــــة :المھـــــام الت
  
 النظــریـــة والعملیـــــة لمــراحــل الــدراســة االولیـــــة  تـــدریـــس الــدروس المنھجیـــــة .1
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العملیــــــة المتقـــــدمـــــة لطـلــــبة الـــــدراسات العـــلـــیا  النظریـة و  تــــدریــــس الــــدروسو .2
 .ــــدكتــــوراه ) ( المــاجستیــــر وال

  
وكیمیـــاء  وتكنولوجیـا اللحـوم  انجـــا ز العـــدید مـــن االبحــــاث فـي مجــــاالت أنتــــاج وعــــلم .3

اللــــحوم بصفـــة منفـــردة أو مجــامیع بحثیــــة لصــالح مؤسســـات القطــاع العـــام والـوزارات 
 \ذات العــال قة 

  
 الماجستیر والدكتوراه  طلبة الدراسات العلیاعلى  االشــــــراف العـــلمــي .4
  
ـــح  -5 ـــائل وأطــاریــــ ـــم رســــ ـــة وتقیــــ ــدا الكثیرمنـــاقشــــ ـــر  جـ ـــلبة المــاجستیــــ ـــن طـ مــ

 .  والــــدكتوراه
والــــدراســـات المـــرســلة للنشـــر في  العلمیة  قیـــــم وتعضیــــد العـــدیــد مــن البحـــوثت -6

 .والعربیة واالجنبیة   عــــراقیـــــةالت المجال 
  

القاء المحاضرات العلمیة وورش العمل في الجھاز المركزي للتقیـیس و السـیطرة النوعیـة           -7
ــا فــي مجــال الكشــف عــن متبقیــات الھرمونــات و  وجامعــات اخــرى. ووزارة العلــوم و التكنلوجی

المضافات الغذائیـة فـي اللحـوم  الفطریة و المعادن الثقیلة والسمومالمضادات الحیویة و المبیدات و
ــة  ــدول العربی ــعة لل ــائر المش ــي للنظ ــط االقلیم ــرق االوس ــز الش ــي مرك ــل ف ــة العم ــذلك ورش وك

 القاھرة ,مصر ./
  

 االشتراك في العدید من اللجان المتخصصة مع وزارة الزراعة . -8
 القاء المحاضرات العلمیة في الھیئة العامة للبیطرة /وزارة الزراعة . -9

  
  

  :البحوث المنشورة 
  

  بحثا" في داخل وخارج العراق  95تم نشر العدید من البحوث تجاوز 
    

  الكتب :
 كتاب علم اللحوم الحمراء (الجزء النظري والعملي تحت التالیف ) -1
 ملوثات اللحوم   (تحت التألیف ) -2
 

 
   النشاطات االداریة

  
 ولحد االن   2019رئیس قسم االنتاج الحیواني من   -1
 . 2019-  2016من  ة  یالزراععلوم الھندسة  جلس كلیة امین م -2
ولحد  2019رئیس اللجنةالعلمیة والدراسات العلیا في قسم االنتاج الحیواني من  -3

 االن 
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  ولحد االن      2005من  اللجنة العلمیة  مجلس قسم االنتاج الحیواني وعضو -4
للنشر في المجالت   رئیسة  لجنة  التدقیق واقرار البحوث المنشورة والمقبولة  -5

لتعضید او المشاركة  العلمیة خارج وداخل القطر لغرض الترقیة العلمیة في القسم  او ا
  .ولحد االن  2013ت من  في المؤتمرا

اللجنة العلمیة  المركزیة المختصة بتقیم المجالت العلمیة الصادرة من جامعة  عضو-6
  بغداد  

  .  ي جامعة بغدادالتألیف والتعضید المركزیة فعضو اللجنة   -7
في  جامعات والكلیات والمراكز البحثیة والدرجات الخاصة عضو لجان التقیم  ال  -8

   2015مكتب المفتش العام /وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي (للفترة من   /الوزارة   
  ) .2018الى 

البحوث   عضو لجنة  الكلیة قي تقیم اعتمادیة المجالت العالمیة المعتمدة في نشر   -9
  ولحد االن   2017من العلمیة 

لتحدید الضوابط الستیراد الحیوانات لغرض الذبح والتربیة   عضو اللجنة الفنیة  -10
  وزارة الزراعة  /

  عضو لجنة تحدید مواصفات االغذیة الحالل /جھاز التقیس والسیطرة النوعیة    -11
  لسیطرة النوعیة   عضو لجنة وضع ضوابط الكودكس العراقي /جھاز التقیس وا -12
 عضو اللجنة المكلفة بوضع  االستراتیجیة الوطنیة لالمن الغذائي في العراق   -13

 
 
  

  
  عضــــویـــة الجمعیـــــات والمنظمــــا ت :

            
 . عضو الجمعیة االمریكیة لعلم اللحوم 
  عضـــو نقــــا بة المھنـــــدسیــــن الـــزراعیـــن العـــراقیـــن  
 ـــو الجمعیة العراقیـــــة للــــتغـــذ یـــة وســــال مــــة الغذ اءعض  
 ـو الجمعیة عــــلــوم الـــــدواجـــن الــــعـــراقـــیــــة  ــعض  
 و رابطــة التـدریسین العراقین .ــعض  
 الجمعیة المصریة للتغذیة واالعالف و ـعض  
  عضو جمعیة علوم االنتاج الحیواني العراقیة 
 2010و ھیئة تحریر المجلة العراقیة لبحوث السوق وحمایة المستھلك عض 
  ــي ــر ف ــة  التحری ــة وھیئ ــة العلمی  ,World Academy of Scienceعضــو اللجن

Engineering and Technology   
  

  
  

  : التكریمات والجوائز
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تم الحصول على تكریم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بیوم العلم   -1
  قرة المتمیزین علمیا" والمعروفین عالمیا".  عن ف 2009/ 4/ 6

على تكریم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بیوم العلم  تم الحصول  -2
بنشر البحوث العلمیة في مجالت عالمیة   عن فقرة المتمیزین 2010/ 4/ 6

 خارج العراق .
على تكریم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بیوم العلم  تم الحصول  -3

بنشر البحوث العلمیة في مجالت عالمیة   عن فقرة المتمیزین 2011/ 4/ 6
 خارج العراق .

الحصول على الجائزة االولى في مھرجان السیادة العلمي الخامس لالبداعات   -4
 .2011الشبابیة الي تقیمھ وازرة الشباب والریاضة لعام  

م  على تكریم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بیوم العلتم الحصول  -5
بنشر البحوث العلمیة في مجالت عالمیة   عن فقرة المتمیزین 2012/ 15/4

 خارج العراق .
على تكریم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بیوم العلم  تم الحصول  -6

 الحاصلین على براءة االختراع.  عن فقرة المتمیزین 2013/ 5/ 1
نسي للمخترعین  الفر–تم الحصول على الجائزة الذھبیة من االتحاد االوربي   -7

 استنبول . 30/6/2018-27في 
تم الحصول على المیدالیة الذھبیة من منتدى المخترعین العراقیین في شھر   -8

 2018حزیران  
 2018/ 25/8من مؤتمر مشھد في   الحصول على المیدالیة الذھبیة  -9

الحصول على المیدالیة الذھبیة في مؤتمر ومعرض البراءات في الجامعة   -10
 2019/ 2/ 7سلیمانیة  االمیركیة في ال

  
  

  
  براءات االختراع : 

تصمیم وتصنیع جھاز لقیاس طراوة انواع اللحوم المختلفة ومقارنة كفائتھ بالطرق   -1
 . 31/5/2011في 3315.رقم البراءة  الكیمیائیة والفیزیائیة والحسیة

 
تصمیم وتصنیع واختبار جھاز لقیاس طول الساركومیر في اللیفات العضلیة لمختلف انواع   -2

 . 25/12/2012في  3441رقم البراءة .  اللحوم
  

المرتكز -3 ثالثي  الثني  جھاز  وتصنیع   (three-point bending device)تصمیم 
الطویلة   العظام  على  وتطبیقھ  الصلبة  الغذائیة  للمواد  المیكانیكیة  الصفات  لقیاس  المستخدم 

 .  11/9/2014في  3397رقم البراءة . للحیوانات الزراعیة
  

  
  : الدورات العالمیة لتدریب وا
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دورة مركزالشرق االوسط االقلیمي للنظائر المشعة للـدول العربیـة (اسـتخدام التقنیـات النوویـة  -1
ــاج الحیــواني )فــي الفتــرة مــن  القاھرة/جمھوریــة مصــر  30/10/2008-26فــي تحســین االنت

 العربیة . 
  .18/2/2010الى  18/1/2010بوبونیا من  في   ياالشتراك في برنامج تدریب -2

) Sidaالمشاركة في البرنامج التدریبي المتقدم للوكالـة الدولیـة لالنمـاء والتطـویر السـویدیة (  - -3
-10/10فـــي موضـــوع البنیـــة التحتیـــة لنوعیـــة وســـالمة الغـــذاء فـــي العـــراق للفتـــرة مـــن 

  في السوید .5/11/2010

ــامج  -4 ــي برن ــاركة ف ــي  Cochran المش ــدرات ف ــویر الق ــي وتط ــدریب العلم للت
ــن ــوز/ 28-9-االختصــاص م ــة  2012تم ــة االمریكی ــي وزارة الزراع ــة –ف جامع

  .الوالیات المتحدة االمریكیة . A&Mتكساس 

المشاركة في البرنامج لتطــویر الطــرق والمنــاھج التربویــة فــي جامعــة تكســاس   -  -5
 الوالیات المتحدة االمریكیة . A&M.جامعة تكساس  2012اب /3-تموز30

االمریكیة بالتعاون  CRDF globalنظمة مشاركة في برنامج اون الین نظمتھ مال -6
بخصوص السالمة الحیویة واالمن الحیــوي واخالقیــات   تموز /  مع جامعة ھارفرد

 .2017البحث العلمي 

  

   -ا :معھ التعاونالجھــات التي تـــم 

  مركز بحوث الغذاء/منظمــــــة الطــــاقــــة الذریـــــــة العــــراقیــــــة 

 ـــا مـــة الدویــــة ســــامـــراء الشركـــــة العـ 

  وزارة العــلوم والتكنولوجیـــا  

   مــركــز بحـوث الســوق وحمـــا یــة المسـتھــلـك 

  جھاز التقیس والسیطرة النوعیة 

  وزارة الزراعة 

  وزارة الصحة 

  

  

  

  
  :والندوات المؤ تمرات 
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  .1999  زراعیـــة  المـــؤ تمــر العــلمي الثـــاني للــبحــوث الــ -1
  23-21  \11\2004  ســــوریا \نـــدوة االنتــــاج الحیــــواني المنعقــــدة في جـــاامعة حــــلب   -2
االمـــن الغــذائـــي وحمـــایة حقـــوق المستھـــلك العــراقــــي لمركــز  \المــؤتمــر العـامـــي االول  -3

  . 16- 15 \3 \2005  بحوث السوق وحمایة المستھلك .
ـــس ال -4 ـــي الــخــامـ ـــزراعي العــلــمـ ـــر الـ ـــة  \ــمـؤتمـ ـــاء التــطبیقــ ـــة البــلقـ ــي جامعـ  االردن \ف

2005\ 5\ 9-12  .  
  

جامعة عین شمس      -كلیة الزراعة  –قسم االنتاج الحیواني    \المؤتمر العلمي العاشر لتغذیة الحیوان      -  5
-22. جمھوریة مصر العربیة شرم الشیخ  باالشتراك مع الجمعیة المصریة للتغذیة واالعالف  

25/11/2005 . 
الغش الصناعي والتجاري والخدمي وحمایة حقوق المستھلك  العراقي لمركز \المؤتمر العلمي الثاني       -6

 .16/3/2006-15بحوث السوق وحمایة المستھلك .  
وا      -7 المعاصرة  البیئیة  /القضایا  للبیئة  الثاني  الدولي  العلمي  .المؤتمر  المجتمعیة  -28لمشاركة 

 .جامعة جنوب الوادي / قنا / جمھوریة مصر العربیة 30/3/2006
    ./العراق . 4/5/2006-2مؤتمر كوردستان االول لعلوم الحیاة / جامعة دھوك من     -8
 . 21/9/2006-20المؤتمر العلمي الرابع /كلیة الطب البیطري /جامعة الموصل     -9
 عمان واالردن.  2007نیسان/12-9زراعي االردني السادس المؤتمرالعلمي ال   -10
المؤتمر العلمي الدولي الثالث /كلیة الطب البیطري جامعة بني سویف باالشتراك مع الجمعیة المصریة   -  11

 . 4/2007/ 20-17الغردقة جمھوریة مصر العربیة  للسموم البیئیة .
 . 31/10/2007-29ة الزراعة / العراق /بغداد المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعیة /وزار  - 12
13-/ الحیوان  لتغذیة  عشر  الحادي  العلمي  الحیواني    المؤتمر  االنتاج  الزراعة  –قسم  عین     -كلیة  جامعة 

االقصر    شمس باالشتراك مع الجمعیة المصریة للتغذیة واالعالف . جمھوریة مصر العربیة
12-15/11/2007  .  

ال  -14 االسكندریة  الزراعة/قسم  مؤتمر  االسكندریة/كلیة  .جامعة  وااللبان  االغذیة  وتكنولوجیا  لعلوم  خامس 
  .  6/3/2008-4علوم وتكنولوجیا االلبان من 

  . 19/3/2008-18 لمركز بحوث السوق وحمایة المستھلك / المؤتمر العلمي الثاني -15
  .15/10/2008-13جامعة حلب .–المؤتمر العلمي الزراعي الدولي االول /كلیة الزراعة -16
في   -17 النوویة  التقنیات  (استخدام  العربیة  للدول  المشعة  للنظائر  االقلیمي  االوسط  مركزالشرق  دورة 

من   الفترة  )في  الحیواني  االنتاج  مصر    30/10/2008-26تحسین  القاھرة/جمھوریة 
  العربیة . 

للب  -18 القومي  /المركز  والتغذیة  االغذیة  لعلوم  الثالث  الدولي  /القاھرة/جمھوریة  المؤتمر  حوث/الدقي 
 . 2008/ 5/11-3مصر العربیة 

حلب    -19 /جامعة  واالربعین  الثامن  العلم  سوریة/اسبوع  في  الحیوانیة  الثروة  .–مؤتمر  - 17سوریة 
20/11/2008. 

  اربیل /كردستان العراق. 25/11/2008-24المؤتمر العلمي االول حول واقع المجازر في العراق  -20
  . 17/12/2008-15الثروه الحیوانیھ وسبل االرتقاء بھا/وزارة التجاره/مطاربغدادالدولي ندوة واقع   -21
العلمي  -22 الكلیھ    المؤتمر  في رحاب  الزراعھ  بغداد/كلیة  العراقیھ /جامعة  الدواجن  االول لجمعیة علوم 

28-29/12/2008  
  العراق .–غداد .ب 11/1/2009الندوة العلمیة الثانیة لجمعیة علوم االنتاج الحیواني -23
راعة -24 ة /وزارة ال راع ث ال ة العامة لل ة لله ة ال ة ال اق وة م اد -ن   . 4/2009/ 14غ
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وحمایة   -25 السوق  بحوث  الوطني/مركز  والمنتج  السوق  على  واثرھا  االغراق  سیاسة  ندوة 
  .29/4/2009المستھلك/جامعة بغداد

ت    -26  ل  (حق االولى  ة  ال وة  ارع  ال لل اء  ان نامج  ة/ب ول ال ة  االم الة  )ال اشي  ال
ة  راع   . 2009/ 6/ 25ال

اق م   -27 ة في الع ت سالمة االغ اق .   2009/ 10/ 7-5م اد الع غ ,  

العلمي    -28 لالمؤتمر  الحیواني  الثاني عشر  الحیوان /قسم االنتاج  الزراعة    –تغذیة  جامعة  عین  –كلیة 
ا مع  باالشتراك  .جمھوریة  شمس  االعالف  و  للتغذیة  المصریة  ,شرم لجمعیة  العربیھ  مصر 

  23/10/2009-20,الشیخ. 

  .2009/ 28/10-26السابع لوزارة الزراعھ  المؤتمر العلمي-29

  . 2009/ 29/10-27الثاني لبحوث الرسائل الجامعیھ الجامعھ االردنیھ/عمان في المؤتمر -30
  .18/2/2010الى  2010/ 18/1ا من بوبونی في االشتراك في برنامج تدریب  -31

الوطني  -32 في    المؤتمر   ( والطموح  الواقع   ... البیئیة  (التحدیات  المستھلك  وحمایة  السوق  بحوث  لمركز 
  . بغداد, العراق. 17/3/2010

في    -33 الحمراء  اللحوم  انتاج  تطویر  في  الحدیثة  /االتجاھات  الزراعة  تكریت/كلیة  جامعة  ندوة 
  . 19/5/2010,العراق 

) في موضوع Sidaالمشاركة في البرنامج التدریبي المتقدم للوكالة الدولیة لالنماء والتطویر السویدیة (   -34
  في السوید .5/11/2010-10/10البنیة التحتیة لنوعیة وسالمة الغذاء في العراق للفترة من 

الذریة,-35 للطاقة  السلمیة  لالستخدامات  العاشر  العربیة    المؤتمرالعربي  مع الھیئة  بالتعاون  الذریة  للطاقة 
  .اربیل العراق . 16/12/2010-12وزارة العلوم والتكنولوجیا, 

  20/4/2011في   ,كلیة الزراعة جامعة بغداد ندوة جمعیة علوم االنتاج الحیواني الرابعة -36

  اسكیشیر _تركیا 30/4/2011-27المؤتمرالدولي االول للزراعة  -37

ف  -38 الثاني  الجزء  في  السویدیة  المشاركة  والتطویر  لالنماء  الدولیة  للوكالة  المتقدم  التدریبي  البرنامج  ي 
)Sida  في  14/5/2011-7/5) في موضوع البنیة التحتیة لنوعیة وسالمة الغذاء في العراق للفترة من

  .  المملكة االردنیة الھاشمیة /عمان

والتق   -39 الوراثیة  الھندسة  /معھد  االول  الدولي  العلمي  العلیا  حضورالمؤتمر  للدراسات  اآلحیائیة  نیات 
  العراق.–بغداد  23/11/2011

,كلیة الزراعة جامعة   ندوة جمعیة علوم االنتاج الحیواني الخامسة (االجھاد الحراري وتأثیره على انتاج ابقار الحلیب) -40
  2011. بغداد

  .5/2011/ 23في ي بالتعاون مع جمعیة علوم االنتاج الحیوانكلیة الزراعة //واسطندوة جامعة  - 41
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انطالیا    - 42 في  عقد  الذي  والغذاء  للزراعة  الدولي  المؤتمر  في  من  –المشاركة  -15تركیا 
19/2 /2012.  

ا -43 ,كلیة الزراعة    المشاركة في  للعلوم الزراعیة  الثاني  العلمي  البصرة من  –لمؤتمر  جامعة 
14 -15 /3 /2012.  

الزرا  - 44 للبحوث  الثامن  العلمي  المؤتمر  في  من  –عیة  المشاركة  الزراعة  - 15وزارة 
  العراق.–بغداد   2012/ 19/3

  .2012/ 3/4-2المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لمركز احیاء التراث العلمي العربي    -45

    5/2012/ 29القاء محاضرة في الشركة العامة للبیطرة,وزارة الزراعة -46

علم    -47 لجمعیة  والستون  الخامس  الدولي  المؤتمر  في  في  المشاركة  االمریكیة  -17اللحوم 
  في نورث داكاوتا _الوالیات المتحدة االمریكیة . 2012/ 20/6

الزراعة    2012تموز/   28-9-منلتدریب  ا   Cochran المشاركة في برنامج    -48 في وزارة 
  .الوالیات المتحدة االمریكیة . A&Mجامعة تكساس –االمریكیة 

اب  3- تموز30ھج التربویة في جامعة تكساس  المشاركة في البرنامج لتطویر الطرق والمنا  -49
  الوالیات المتحدة االمریكیة .  A&M.جامعة تكساس  2012/

الموصل    -50 /جامعة  الحیوانیة  الثروة  لعلوم  الثالث  العلمي  المؤتمر  في  كلیة  –المشاركة 
  .2012/ 14/11- 13قسم الثروة الحیوانیة .للمدة من –الزراعة 

العلمي  -51 المؤتمر  في  الزراعة  المشاركة  لكلیة  من  –الثاني  للفترة  كربالء  -10جامعة 
11/12/2012.  

الحیوانیة    - 52 الثروة  لقسم  الثالث  العلمي  المؤتمر  في  الزراعة  –المشاركة  جامعة  –كلیة 
  . 11/2012/  14-13الموصل 

  .2013/ 22/1جامعة الكوفة  –المشاركة في ندوة كلیة الطب البیطري    -53

الع  -54 المؤتمر  في  للبنات  المشاركة  العلوم  كلیة  في  الثاني  النسوي  , –لمي  بغداد  - 26جامعة 
28/3 /2013.  

  . 2013/ 13/3المشاركة في الندوة العلمیة الثامنة لجمعیة علوم االنتاج الحیواني العراقیة  -55

الخاصة بتطویر صناعة اللحوم الحمراء في العراق بتعاون كال" من  اقامة ورشة العمل    -56
الزراع الخدمات  اللحوم  مكتب  جمعیة  مع  االمریكیة  الزراعة  وزارة  في  الخارجیة  یة 

  .2013/  5/ 9-3/ 14  الحمراء العراقیة

  . 25/4/2013-24جامعة الكوفة –المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلیة الزراعة    -57
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جامعة بغداد  –كلیة الزراعة  –المشاركة في المؤتمر العلمي االول لقسم المحاصیل الحقلیة    - 58
8-9/10 /2013.  

الحیوانیة    -59 الثروة  لقسم  االول  العلمي  المؤتمر  في  الزراعة  –المشاركة  جامعة –كلیة 
  .2013/ 11/11-10بغداد

  . 2013مؤتمركلیة الزراعة جامعة االنبار  -60

  2014وزارة الزراعة / –مؤتمر قسم التلقیح االصطناعي  -61

  2014/ 6/ 26-24عمان/ –جامعة جرش  –مؤتمر كلیة الزراعة   -62

  4/ 2015مؤتمر تركیا  -63

    6/ 2015مؤتمر رومانیا  -64

  2016المشاركة في مؤتمر دبي    -65

المشاركة في ندوة قسم االنتاج الحیواني /كلیة الزراعة /جامعة بغداد(اثر الغش التجاري    -66
في    ( المستھلك  صحة  على  المحلیة  االسواق  في  المتواجدة  اللحوم  منتجات  في 

13/4 /2016 .  

-28المشاركة في المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعیة /جامعة تكریت /كلیة الزراعة    -67
29/3 /2017 .  

  . 2017/ 12/ 7- 9العاشر للبحوث الزراعیة /وارز الزراعة  المشاركة في المؤتمر العلمي  -68

ماج  المشاركة في ورشة العمل ( ربط منظومة التعلیم العالي بسوق العمل /انشاء وحدة االد  - 69
طریق   وخارطة  العام  القطاع  تحدیث  اطار  ,برنامج   ( والجامعات  الوزارة  في  المھني 

  .2017/ 2/ 21- 19االصالح االداري في العراق .

  .2/5/2017كلیة العلوم للبنات /جامعة بغداد (الغش الصناعي )  المشاركة في ندوة   -70

اون الین نظمتھ منظمة  ال  - 71 بالتعاون مع اال  CRDF globalمشاركة في برنامج  مریكیة 
  .  2017تموز / جامعة ھارفرد

في    - 72 ,كلیة  المشاركة  الفیوم  .جامعة  المتواصلة  الزراعیة  للتنمیة  الثامن  الدولي  المؤتمر 
  .  2018/ 7/3-5الزراعة ,مصر  

الزراعة    - 73 /كلیة  بغداد  /جامعة  االختراع  لبراءات  االول  المعرض  في  -18المشاركة 
19/4 /2018 .  

(البعد االقتصادي    ة في ندوة قسم االنتاج الحیواني /كلیة الزراعة /جامعة بغدادالمشارك  -74
  .2018/ 4/ 17واالجتماعي والثقافي الغذیة الشارع على صحة المستھلك) 

  2018المشاركة في مؤتمر مشھد  --75
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المخترعین    - 76 البراءات  ومعرض  المؤتمر  في  في  المشاركة  االمیركیة  الجامعة  في 
  .2019/ 7/2-6السلیمانیة 

  2019/ 3/ 6-4المشاركة في مؤتمر كلیة الزراعة / جامعة الفیوم    -76

  2019/ 28/3- 27المشاركة في مؤتمر كلیة الزراعة جامعة البصرة في   -77

دور االستثمار الزراعي  المشاركة في الندوة لكلیة علوم الھندسة الزراعیة /جامعة بغداد ( -78
  ) في تعزیز منظومة االمن الغذائي

جرش    -79 جامعة  الزراعة  لكلیة  الثاني  المؤتمر  في  (االمن    2019/ 4/ 30- 28المشاركة 
  الغذائي والزراعة المستدامة في ظل التغیرات المناخیة ) .

  2019/ 10/ 1المشاركة في المؤتمر الثالث لجامعة الموصل وجامعة دھوك في    -80
  

  
  ـولـــــة للنشــــــر: البحـــــــــــوث المنشــــــــورة  والمقبــــ          

  
. دراســة النمـو )1998ي, امیرة محمـد صالح , عبد الرزاق عبد الحمید الراوي ,نــوفل حمید رشـید (ــالربیع-1

ـــاء لالبحـــاث  ـــلة إبــ ـــواسي وتضریبـــــاتھ . مج ــام العـ ـــات الذبیحـــة الغن ــض صف وبع
  .200-209, الصفحـة 2, العدد 8الزراعیة , المجـلد 

) دراســة نمــو  1999ـي, امیرة محمد صالح , نوفــل حمید رشیـد , عبد الرزاق عبد الحمید الراوي (الربیعـ-2
مجلـة إبــاء لـآل  \العضال ت وتـرسیب الدھـن الغــنا م العــواسي وتضـریباتھا . منشـــور 

  .259-266, الصفحة  9بحاث الزراعیة , العدد
  
ھرمز, طـاھر عبد اللطیف الراوي , عبـد الـرزاق عبـد الحمیـد ي , امیرة محمد صالح , ھـاني ناصر  ــالربیع-3

. دراســـة صفـــات الذبیحــة الغنــام العـــواسي وتضـریباتھ مــع العســـاف  )1999الـراوي (
  .18-24, الصفحة 6, العدد4والدمـان والحمداني .مجـلة الزراعة العراقیة , مجلد 

  
التركیـب . 2000لـرزاق عبـد الحمیـد الـراوي .الربیعي ,امیـرة محمـد صـالح ,ھـاني ناصـر ھرمـز و عبـد ا  -4

مجلــة العلــوم  الكیمیـائي والصــفات التذوقیــة لــذبائح االغنــام فــي مجــامیع وراثیــة مختلفــة .
 .622 -611الصفحة  -3العدد -31المجلد  –الزراعیة العراقیة 

  
ب الدھـــن فـي ذبـائح دراســــــة نمـو العضــالت وتـــرسی  )2001الربیعــــــي , امیــــــرة محمـد صــــالح (-5

 -32المجلـد  –حمـالن مجمـــوعــات وراثیــــة مختــــلفة . مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 
  .151-156الصفحة  -2العدد

  
لربیعي,حمود مظھور عجیـل االراوي,عبد الرزاق عبد الحمید ,شعالن علوان المشا یخي, امیرة محمد صالح -6

ي دھــون ذبـــائح حمــالن العـــواسي وتضـریباتھ .مجلـة .االحمــاض الدھنیـــة ف  )2002(
  .136-144, الصفحة 8,العدد7الزراعة العراقیة , مجـلد 
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. )2003شجـاع , طـاھـر عبد اللطـیف , امـیرة محمد صـالح الربیعي , عبد الـرزاق عبـد الحمیـد الـراوي (   -7
بعـض صفــات ذبــائح المـاعــز تـــأ ثیر مخــلفا ت عــرق الســـوس فـي العلیقـــــة عـــلى 

  .198-193, 5 , العدد34المســن . مجـلة العلوم الزراعیة العراقیة , المجـلد 
  
) الفصـل 2004الراوي,عبد الرزاق عبـد الحمیـد,طاھر عبـد اللطیـف شـجاع,امیرة محمـد صـالح الربیعـي (-  8

فة . مجلـة الزراعـة البفیزیائي والتركیب الكیمیائي لذبائح العواسي وتضریباتھ بأعمار مختل
  .101-93,الصفحة 9,المجلد1العراقیة ,العدد

تأثیر التحفیز الكھربائي فـي صـفات الكـوالجین والبروتیـزات الداخلیـة . 2004الربیعي ,امیرة محمد صالح .  -9
.مجلـــة العلـــوم الزراعیـــة  ومحتـــوى االحمـــاض االمینیـــة الحـــرة لـــذبائح النعـــاج المســـنة

  .192-185,الصفحة  3,العدد 35العراقیة .المجلد 
  

. استخدام المضافات الغذائیة الھرمونات, المواد المحفزة للنمـو والمضـادات 2005الربیعي, امیرة محمد صالح .-10
الحیویة في اللحوم الحمراء والبیضـاء واثرھـا علـى صـحة المسـتھلك . المـؤتمر العلمـي االول 

   العراق.–داد . بغ  16/3/2005-15لمركز بحوث السوق وحمایة المستھلك , 
  

.  2005عبــد الــرزاق عبــد الحمیــد الــراوي و طــاھر عبــد اللطیــف شــجاع.   الربیعــي ,امیــرة محمــد صــالح , -11
االحمــاض الدھنیــة                   محتـــوى  تــــأثیــــراضافة مخلفــــــات عـــــرق الســــو س الــى العلیقــة فــي 

  .498-491) عدد خاص 1( 8المجلد  عالفالمجلة المصریة للتغذیة واال.  في ذبائح المــاعــز
  

) . تحســیــن الصـفا ت 2006.(لوان عالــربیعي, امــیرة محمد صــالح , زھیـــر فخري الجلیلي , محمد طھ   -12
النـوعیـة للـحوم ذبــائح النعــاج العواسـي  المســنة بأسـتخدام التحفیـز الكھــربــائــي . مجلـة 

  . 160-153,الصفحة 2,العدد37لد العلوم الزراعیة العراقیة,المج
   

تحسـین بعـض الصـفات   )2006ي .(الربیعي , امیرة محمد صالح, مھدي ضمد محیسـن, رھیرفخـري الجلیلـ-13
النوعیة للحوم ذبائح اناث المـاعز المسـنة باسـتعمال التحفیـز الكھربـائي والمحالیـل الملحیـة. 

  .37-20.الصفحة  1,العدد  5المجلة العراقیة للتقانات الحیاتیة . المجلد
  

ثیر اسـتعمال التحفیـز .تـأ)2006(, امیرة محمد صالح, مھدي ضـمد القیسـي, زھیـر فخـري الجلیلـي .الربیعي-14
 الكھربائي والمحالیل الملحیة في بروتینات اللیفات العضلیة للحوم ذبائح اناث المـاعز المسـنة

  . 301- 290ة ,الصفح2,المجلد 3. العدد لعلوم الزراعیة االردنیة ل مجلةال.
  
  

.دراسة تلوث اللحوم بالمبیدات الكیمیائیة . المؤتمر العلمي الـدولي الثـاني  2006الربیعي,   امیرة محمد صالح .-15
ــة . ــة المعاصــرة والمشــاركة المجتمعی ــة /القضــایا البیئی ــوب  30/3/2006-28للبیئ .جامعــة جن

  .   الوادي / قنا / جمھوریة مصر العربیة
  

تــأثیر ملــح كلوریــد .  )2006( ة محمــد صــالح,العبیدي,حمید مجیــد والراوي,منــاف عــز الــدین.الربیعــي, امیــر-16
 الصودیوم والصودیوم ثالثي متعدد الفوسفات على الصفات الفیزیائیة والكیمیائیـة والمایكروبیـة

. مجلــة جامعــة تكریــت للعلــوم   لحــم االبقــار المفــروم والمخــزن بالتجمیــد علــى مــدد مختلفــةل
  . 91 -68,الصفحة 3,العدد  6لمجلد الزراعیة ا

  
تــأثیر الكتیــت الصــودیوم وســوربیت البوتاســیوم اوكلوریــد .  2006الربیعــي ,امیــرة محمــد صــالح . -17

ــري  الســتیلبایریدینیوم ــي للحــم البق ــة والحســیة والعــد المیكروب ــى الصــفات الفیزیوكیمیائی عل
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-1,الصـفحة   2,العـدد  3یة .المجلد  .مجلة االسكندریة لعلوم وتكنولوجیا االغذ  المفروم المبرد
11 .  

ذائبیـة البـروتین وفعالیـة الكالبینـات تـأثیر التحفیـز الكھربـائي فـي  . 2006الربیعي ,امیـرة محمـد صـالح .  -18
المجلـة  . ذبـائح النعـاج المسـنةوالصفات النسیجیة للحـوم    ومحتوى االحماض االمینیة الحرة
  . 276-263, 2,العدد9المصریة للتغذیة واالعالف مجلد 

  
تـأثیر ملـح كلوریـد .  )2007( الربیعي,  امیرة محمد صـالح,العبیدي,حمید مجیـد والراوي,منـاف عـز الـدین.-19

الصودیوم والصودیوم ثالثي متعدد الفوسفات على ذائبیة البروتین والتلوث المایكروبي للحـم 
  . 90-77, 1,العدد3لد في العلوم الزراعیة, المج مجلة االردنیةال. االبقار المفروم المجمد

  
تـأثیر ملـح كلوریـد ) . 2007الربیعي,  امیرة محمد صالح,العبیدي,حمید مجیـد والراوي,منـاف عـز الـدین. (  -20

على بعض    الصفات الكیمیائیة والحسیة   الصودیوم والصودیوم ثالثي متعدد الفوسفات على
  . 330-318ا,لعدد الثاني ,5مجلة جامعة كربالء .المجلد للحم االبقار المفروم والمخزن 

  
تـأثیــر اسـتعمــال .  )2007.( زھیـر فخـري الجلیلـي ,مھـدي ضـمد القیسـي   ,امیـرة محمـد صـالح  ,الربیعي  -21

التـحفیـز الكھـربائـي والمحـالیـل الملحیـة في نسب ذائبیة بروتینات العضلة المستخلصـة مـن 
-140: 1,العدد  12. مجلة الزراعة العراقیة (عدد خاص) ,المجلد   لحوم اناث الماعز المسنة

152 .  
  

استخدام المضافات الغذائیة الكیمیائیة  في تصـنیع الغـذاء بـین الفوائـد .  2007الربیعي ,امیرة محمد صالح.  -22
والمخــاطر الناجمــة.المؤتمرالعلمي الــدولي الثالــث .كلیــة الطــب البیطري/جامعــة بنــي 

  .20/4/2007-17دقة سویف .مصر الغر
  
. التقییم النـوعي والبكتریولـوجي والكیمیـائي  2007الموسوي ,منى تركي , الربیعي , امیرة محمد صالح .  -23

 4العدد – 5المجلد –للحوم الحمراء المجمدة المتوفرة في األسواق العراقیة . مجلة جامعة كربالء 
  .   383-372  -(علمي)

  
الصـفات . دراسـة بعـض 2007حمودي,سنبل جاسم,المشـھداني , حنـان عیسـى.الربیعي,امیرة محمد صالح ,  -24

 Matricariaعالئـق تحتـوي نبـات البـابونج  النوعیـة للحـم دجـاج فـروج اللحـم المغـذى علـى
recutita    مصـر . المجلـة المصـریة   –المؤتمرالعلمي الحادي عشـر لتغذیـة الحیـوان  االقصـر

  . 856-843, 2,العدد10للتغذیة واالعالف مجلد 
  
. اسـتخدام جھـاز  2007جاسم ,عبد الرزاق عبد اللطیف ,الربیعي,امیرة محمد صالح وعبد هللا ,مظفر كـریم.  -25

القص المصنع محلیا" فـي قیـاس طـراوة لحـوم االغنـام المغـذاة علـى النباتـات الطبیـة ومقارنتـھ 
 –یة الحیوان  االقصـر المؤتمرالعلمي الحادي عشر لتغذ  بالطرق الكیمیائیة والفیزیائیة والحسیة .

  . 319-305, 2,العدد10مصر . المجلة المصریة للتغذیة واالعالف مجلد 
  
. تأثیر استخدام التحفیـز 2008الربیعي ,امیرة محمد صالح ,الجلیلي,زھیر فخري و الدوري,محفوظ خلیل .  -26

. لمسنةالكھربائي على بعض الصفات الكیمیائیة والحسیة للحوم ذبائح النعاج العواسیة ا
  .  183 -170, 10,العدد  4مجلة سرمن رأى ,المجلد

  
تأثیــر استعمــال .2008)( .زھیـر فخـري الجلیلـي ,مھـدي ضـمد القیسـي    ,امیرة محمـد صـالح  ,     الربیعي  -27

التحفیـز الكھـربـائـي والمحالیل الملحیة في التركیب الدقیق للیف العضـلي وفعـالیة انـزیمـات 
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.(تم القاءه في مؤتمركوردستان االول لعلوم الحیـاة  بائح اناث الماعز المسنةالكالبینات للحوم ذ
ــوك)  2-4/5/2006 ــراق , دھ ــوك ونشــر./الع ــة جامعــة دھ ــي مجل ــد ف  1العــدد  11المجل

  .  34-21الصفحة :
  

تـأثیـــر اسـتعمـــال .  2008.زھیــر فخــري الجلیلــي ,مھــدي ضــمد القیســي  ,امیــرة محمــد صــالح ,الربیعــي-28
ذائبـیـة الكـوالجیـن وبعض الصـفات النـوعیة   علىز الكھـربائـي والمحـالیـل الملحیـة  التـحفیـ

.  مــؤتمر االســكندریة الخــامس لعلــوم وتكنولوجیــا  للحـــوم ذبـــائح انـــاث المـاعـــز المسـنـــة
-4االغذیة وااللبـان .جامعـة االسـكندریة/كلیة الزراعة/قسـم علـوم وتكنولوجیـا االلبـان مـن  

شر في مجلة االسكندریة لعلـوم وتكنولوجیـا االغذیـة (عـدد خـاص) ,الصـفحة ن.  6/3/2008
21-29  .  

  
تقیم اداء جھاز  . 2008جاسم ,عبد الرزاق عبد اللطیف ,الربیعي,امیرة محمد صالح وعبد هللا ,مظفر كریم.  -29

مطور لقیاس طراوة لحـوم الـدواجن ومقارنتـھ بـالطرق والكیمیائیـة والفیزیائیـة والحسـیة . 
,العــدد  9المجلــد  العلــوم االساســیة والتطبیقیــة جامعــة الملــك فیصــلل العلمیــة مجلــةال
  .36-19,الصفحات  2

  
ــم. -30 ــم,الحمداني,ھدى قاس ــنبل جاس ــالح ,حمودي,س ــد ص ــرة محم ــات 2008الربیعي,امی ــتخدام نب ــاثیر اس .ت

 الحصالبان في االحتفاظ بالخصائص النوعیة  والحسیة واطالة فترة صـالحیة لحـم الـدجاج
المجلـد  العلـوم االساسـیة والتطبیقیـة  جامعـة الملـك فیصـلل  العلمیـة  مجلةالالمفروم المبرد.  

  . 18 -1,الصفحات 2,العدد  9
  
  

تطویرجھازمصـنع  . 2008عبد هللا ,مظفر كریم , ,عبد الرزاق عبد اللطیف ,الربیعي,امیرة محمد صـالح .  -31
مـؤتمر  ي والحسـي .قمھا الكیمیائي والفیزیبتقی ذلك محلیا لقیاس طراوة لحوم االغنام وارتباط

ــكندریة/كلیة  ــة االسـ ــان .جامعـ ــة وااللبـ ــا االغذیـ ــوم وتكنولوجیـ ــامس لعلـ ــكندریة الخـ االسـ
  . 20-13(عدد خاص) ,الصفحة  .  6/3/2008-4الزراعة/قسم علوم وتكنولوجیا االلبان من 

  
في وزن العضـالت ,التركیـب الكیمیـائي . تأثیر بعض النباتات الطبیة   2008الربیعي ,امیرة محمد صالح .  -32

وتقسیم وتوزیع دھن الذبیحـة فـي الحمـالن العواسـیة .مجلـة البحـوث الزراعیـة جامعـة كفـر 
  . 463-445. 2,العدد  34الشیخ .المجلد 

  
. تـاثیر اضـافة بعـض النباتـات الطبیـة الـى  2008الربیعي ,امیرة محمد صالح و شاكر عبد االمیر حسن .  -33

ن العواسـیة علـى الخصـائص النوعیـة والحسـیة واطالـة فتـرة صـالحیة لحـوم عالئق الحمال
-3ذبائحھا المخزنة بالتبرید .نشر في المؤتمر الدولي الثالث للمركز القومي للبحوث /القاھرة 

5/11/2008.  
. تـأثیر اسـتخدام نبـات  2008حمودي .سنبل جاسم ,امیرة محمد صالح الربیعي ,فراس مـزاحم الخیالنـي .  -34

الزعتر على لحوم الدجاج المغذى على مستویات مختلفة من الدھن فـي العلیقـة فـي الصـفات 
الفیزیائیة والكیمیائیة والحسـیة للحومھـا المبـردة . نشـر فـي المـؤتمر الـدولي الثالـث للمركـز 

  .5/11/2008-3القومي للبحوث /القاھرة  
عي ,  -35     .ال الطبیة    2008امیرة محمد صالح  بدیل طبیعي للمركبات الدوائیة المصنعة كیمیائیا"/ .النباتات 

(واقع وافاق الدواء صناعة وتسویقا"وسالمة وجودة وانعكاسھا على / الثالثالمؤتمرالعلمي  كتاب  
  . 19/3/2008-18المركز بحوث السوق وحمایة المستھلك حقوق المستھلك العراقي )
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.تـأثیر المعـزز  2008,احسـان علـي مھـدي القبـاني .الربیعي ,امیرة محمد صالح ,شاكر عبد االمیر حسـن  -36
الحیوي العراقي كمضافات غذائیة على صفات الذبیحة وتركیبھـا للحمـالن العواسـي . مجلـة 

  .277-269(علمي): 6العدد 4.المجلد , جامعة كربالء
37-  . كاظم  جعفر  محمد  القیسي و  ,مھدي ضمد  محمد صالح  ,امیرة  بعض مضادا  .  2009الربیعي  ت  تأثیر 

.مجلة   المبرد  التخزین  خالل  البقري  اللحم  مفروم  على  والمشیدة  الطبیعیة  االكسدة 
  . 16-1,الصفحة 1,العدد 1االسكندریة لعلوم وتكنولوجیا االغذیة .المجلد 

  
ــي , -38 ــر فخــري الجلیل ــرة محمــد صــالح ,زھی ــي  الربیعــي ,امی ــي مصــلح االشــول  و سوســن عل محمــد عل

یزیائیة والكیمیائیة للحـوم ذبـائح االغنـام العواسـي والـدمان . بعض الصفات الف  2009ماجد .
  .16-9,الصفحة  1,العدد  7.مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ,المجلد  وتضریباتھا

  
.تـأثیر اضـافة الحبـة  2009الربیعي ,امیرة محمد صالح ,شاكر عبـد االمیـر حسـن ,حـاتم حسـون صـالح .  -39

ن العواسي في الصـفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة للحـوم السوداء واكلیل الجبل الى عالئق حمال
وقـائع المـؤتمر العلمـي السـابع للبحـوث الزراعیـة .المجلـد ). ºم4ذبائحھا المخزنة بالتبریـد (

 . 59-48: 4,العدد14
  

تـأثیر اضـافة  . 2009الربیعي ,امیرة محمد صالح ,شاكر عبد االمیر حسن ,لمیاء جـواد فـارس الجریـان .  -40
سوداء واكلیل الجبل الـى عالئـق حمـالن العواسـي علـى الصـفات النوعیـة والحسـیة الحبة ال

 , 3,العـدد12المجلـة المصـریة للتغذیـة واالعـالف مجلـد  للحوم ذبائحھـا المخزنـة بالتبریـد .
455-469.  

  

اسـتخدام المرمیـة  . 2009حمودي , .سنبل جاسم ,امیرة محمد صالح الربیعـي ,فـراس مـزاحم الخیالنـي .  -41
Sage   كمضاد اكسدة طبیعي للحوم فروج اللحـم المغـذاة علـى نسـب مختلفـة مـن الـدھن فـي

  .722-707, 3,العدد12المجلة المصریة للتغذیة واالعالف مجلد  عالئقھا .
  

  دراسة مقارنة .2009جاسم ,عبد الرزاق عبد اللطیف ,الربیعي,امیرة محمد صالح وعبد هللا ,مظفر كریم. -42
  میر في لحوم الحمالن المغذاة على المعزز الحیوي العراقي في عالئقھا تحتقیاس طول الساركو 
المجلة المصریة للتغذیة واالعالف  .ظروف خزن مختلفة باستخدام جھاز اللیزرالمصنع محلیا"                    

  .333-321, 3,العدد12مجلد 
  

,تـأثیر اضـافة 2009عبـد االمیـر حسـن ,التمیمي ,محمد جاسم حسن ,امیرة محمد صالح الربیعـي وشـاكر    -43
الحبة السوداء ومستویات مختلفة من النایتروجین المتحلل فـي الكـرش علـى الصـفات الكمیـة 

  .561-549 , 3,العدد12المجلة المصریة للتغذیة واالعالف مجلد  للحوم الحمالن الكرادیة .
  

تـأثیـــر اسـتعمــال التـحفیـــز  .2010.الجلیليزھیر فخري  ,مھدي ضمد القیسي  ,امیرة محمد صالح ,  الربیعي  -44
الكھـربائــي والمحـالیـل الملحیــة في بروتینات المایوفیبرل ومحتوى اللحم من االحماض االمنیة الحـرة 

  .77-63,الصفحة 2,العدد 5. المجلة الدولیة للعلوم والتكنولوجیا ,المجلد لذبـائح انـاث المـاعـز المسـنـة
  

.صفات ذبائح الحمالن الكرادي بتـأثیر 2010المیر,حسن,خسرو  ,الربیعي,امیرة محمد صالح .شاكر عبد ا  -45
ــع الحبــة  ــرش م ــي الك ــل ف ــروجین المتحل ــي النت ــة ف ــافات العلفی ــن االض ــة م ــتویات مختلف مس

  .4299-4295,الصفحات 27,العدد 9السوداء.المجلة االفریقیة للتقانات الحیویة .المجلد
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تأثیر إضافة األرجنین  .2010حسین داود,الربیعي,امیرة محمد صالح وطھ,صادق علي. علي أیاد   البدري,  -46
المجلـة المصـریة  .إلى عالئق الحمالن العواسي في الصفات الكمیـة للحـوم المنتجـة مـن ذبائحھـا

  .300-285.الصفحات :2,العدد13المجلد للتغذیة واالعالف
  

تأثیر إضافة األرجنین  .2010محمد صالح وطھ,صادق علي. علي أیاد حسین داود,الربیعي,امیرة   البدري,  -47
. المجلـة إلى عالئق الحمالن العواسي في وزن العضالت والعظام وتقسـیم وتوزیـع دھـن الذبیحـة  

  .  211-196,الصفحات 4,العدد25المصریة للعلوم التطبیقیة ,المجلد 
  

تـأثیر إضـافة  .2010عبـد االمیـر حسـن.التمیمي ,محمد جاسم حسن ,امیرة محمد صالح الربیعـي وشـاكر    -48
 النوعیـةالحبة السوداء ومستویات مختلفة من النایتروجین غیر المتحلل فـي الكـرش علـى الصـفات 

ــوم الحمــالن الكرادیــة ,عــدد خــاص 4:,العــدد 8.مجلــة االنبــار للعلــوم الزراعیــة ,المجلــد  للح
  .21-11بالمؤتمرالصفحات :

  
  تــاثیر اضــافة المعــزز الحیــوي .2011بــاني ,احســان علــي مھــدي.الربیعــي ,امیــرة محمــد صــالح والق -49

Probiotic  مجلـة جامعـة تكریـت للعلـوم  العواسـي الحمـالنالى العلف في بعض صفات ذبائح.
  .295-284,الصفحات 2,العدد11الزراعیة ,المجلد 

الكرادي بتـأثیر  .صفات ذبائح الحمالن2011شاكر عبد االمیر,حسن,خسرو  ,الربیعي,امیرة محمد صالح .  -50
ــة  ــع الحب ــرش م ــي الك ــل ف ــروجین غیرالمتحل ــي النت ــة ف ــن االضــافات العلفی ــة م ــتویات مختلف مس

  ..1495-1491,الصفحات 8,العدد 10السوداء.المجلة االفریقیة للتقانات الحیویة .المجلد
  

سین بعـض تح .2011محمد,عامر عبد الرحمن,الزوبعي,عامر حسین خمدان والربیعي امیرة محمد صالح.  -51
الخصائص المایكروبیةوالمظھریة في البسطرمة العراقیة المصنعة من لحم االبل والملقحـة ببكتریـا 

Lactobacillus acidophilus. الصـفحات 1,العـدد 42مجلة العلـوم الزراعیـة العراقیـة المجلـد,
101-110.  

تـأثیر إضـافة  .2011میمـي.الربیعي ,امیرة محمد صالح ,شاكر عبد االمیر حسـن ومحمـد جاسـم حسـن الت  -52
للحـوم  النوعیـةالحبة السوداء ومستویات مختلفة مـن النـایتروجین المتحلـل فـي الكـرش علـى الصـفات 

الصــفحات  اسكیشـیر _تركیـا30/4/2011-27.كتاب المؤتمرالـدولي االول للزراعــة الحمـالن الكرادیـة
1607-1616.  

. تأثیر المراحل العمریة على بعض الخصائص  2011محمود ,ربیع مزھر و الربیعي ,امیرة محمد صالح . -53
المجلد   .المجلة المصریة للعلوم التطبیقیة .المیكانیكیة للعظام الطویلة في الحمالن العواسي العراقیة

  . 140- 131,الصفحات 3,العدد26
  

  تاثیر اضافة المعزز الحیوي .2011الربیعي ,امیرة محمد صالح والقباني ,احسان علي مھدي. -54
Probiotic  نشر في كتاب  العواسي الحمالنالى العلف في وزن العضالت وتقسیم الدھن في ذبائح.

  .150-137,الصفحة :3,العدد 16المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعیة ,وزارة الزراعة.المجلد 
  

  .خفض نسبة2011الزوبعي ,عامر حسین حمدان ,محمد ,عامر عبد الرحمن ,صالح ,امیرة محمد .-55
الكولسترول وتقلیل عملیات االكسدة في البسطرمة العراقیة المصنعة من لحم البقر والملقحة ببكتریا  

Lactobacillus casei  66-59,الصفحات 5,العدد42.مجلة العلوم الزراعیة العراقیة .المجلد .  
  
  

.امكانیــة 2012م .جاسـم ,عبـد الـرزاق عبــد اللطیـف ,الربیعي,امیـرة محمـد صــالح ,عبـد هللا ,مظفـر كـری  -56
استعمال جھاز مصمم ومصنع محلیا لقیاس طـول السـاركومیر فـي اللیفـات العضـلیة لمختلـف انـواع 



16 
 

16 
 

.الصـفحة 3/4/2012-2اللحوم .وقائع المؤتمر العلمي الثـاني لمركـز احیـاء التـراث العلمـي العربـي .
282-292.  

  
.درا سـة مقارنـة 2012یعي,امیرة محمد صالح.جاسم ,عبد الرزاق عبد اللطیف , عبد هللا ,مظفر كریم ,الرب  -57

لقیــاس طــراوة لحــوم الــدواجن بواســطة جھــاز مصــنع محلیــا" مــع الطــرق الكیمیائیــة والفیزیائیــة 
.الصـفحة 3/4/2012-2والحسیة. وقائع المؤتمر العلمي الثاني لمركز احیاء التراث العلمي العربي .

385-394.  
  

.تـأثیر اضـافة مسـحوق او مسـتخلص 2012,امیـرة محمـد صـالح .الظاھري ,سارة خالد محسن والربیعي    -58
مضـاد اكسـدة علـى بعـض الصـفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة والحسـیة للحـم البقـر كنبـات البردقـوش 

ــد  ــة .المجلـ ــوم التطبیقیـ ــریة للعلـ ــة المصـ ــة .المجلـ ــد لفتـــرات مختلفـ المفـــروم والمخـــزن بالتجمیـ
  .81-67,الصفحة 5,العدد27

. تـأثیر مسـتویات مختلفـة مـن مسـحوق بـذور 2012زھیر ,ھیمن غـازي .رة محمد صالح والربیعي ,امی     -59
على صفات ذبائح الحمالن الكرادیة . مجلة العلوم الزراعیة والتكنولوجیا   3-الكتان كمصدر للؤمیكا

A2 ,1189- 1196.  
.تـأثیر 2012هللا . العبیدي ,احمد سنان احمد ,الربیعـي ,امیـرة محمـد صـالح ,الـدوري ,محفـوظ خلیـل عبـد  -60

ْضـافات غذائیـة علـى بعـض الصـفات النوعیـة للحـوم  استخدام مصـادر مختلفـة مـن الكرومیـوم كا
  .221-211,الصفحة 11,العدد27المجلة المصریة للعلوم التطبیقیة .المجلد  الحمالن العواسي .

  
تـأثیر  .2012ة محمـد صـالح .الربیعي ,امیـر الدوري ,محفوظ خلیل عبد هللا و  العبیدي ,احمد سنان احمد ,  -61

استخدام مصادر مختلفة من الكرومیوم الى عالئـق الحمـالن العواسـي علـى الخصـائص االنتاجیـة 
المجلـة المصـریة للعلـوم التطبیقیـة .المجلـد   وبعض الصفات الكمیـة للحـوم المنتجـة مـن ذبائحھـا .

  .231-222,الصفحة 11,العدد27
  

تأثیر إضافة الحبة  .2012عبد االمیر حسن ومحمد جاسم حسن التمیمي.الربیعي ,امیرة محمد صالح ,شاكر  -62
لذبائح  الكمیةالسوداء ومستویات مختلفة من النایتروجین غیر المتحلل في الكرش على الصفات 

  .112-94) ,1,(العدد الخاص 25مجلة البصرة للعلوم الزراعیة .المجلد  . الحمالن الكرادیة
  

  Saccharomyces cerevisiaeتأثیر اضافة   .  2013وخلف,ھویدة محمد .  لحالربیعي ,امیرة محمد صا  -63
العلف  من  مختلفة  نسب  الحمالن    مع  لذبائح  الفیزیائي  التركیب  في   المركز  الى  الخشن 

  .95- 81,الصفحات 3,عددخاص 5للعلوم الزراعیة ,المجلد  الكوفة  مجلةالعواسیة. 
  

  Saccharomyces cerevisiaeتأثیر اضافة   .  2013حمد .وخلف,ھویدة م  الربیعي ,امیرة محمد صالح  -64
العلف من  مختلفة  نسب  ا  مع  في   المركز  الى  الكمیةالخشن  الحمالن    لصفات  لذبائح 

  .  كربالءجامعة مجلة العواسیة. 
  

65-  . محسن  خالد  ,سارة  الظاھري  و  صالح  محمد  ,امیرة  في 2013الربیعي  البردقوش  نبات  تأثیراضافة   .
ال الصفات  العلوم  بعض  كلیة  .مؤتمر  المجمد  البقرالمفروم  للحم  والحسیة  والكیمیائیة  فیزیائیة 

  . للبنات
محمد صالح  -66 ,امیرة  ,  ,الربیعي  احمد  ,احمد سنان  عبد هللا.  العبیدي  خلیل  ,محفوظ  تأثیر .  2014الدوري 

الصفات   في  العواسیة  الحمالن  عالئق  الى  الكروم  من  مختلفة  لمصادر  العلفیة  االضافات 
للحم الكمیة  الصفات  وبعض  .  االنتاجیة  العراقیة  الزراعیة  العلوم  عدد  3(45.مجلة   (

  . 305-299خاص ,
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و  -67 صالح  محمد  ,امیرة  .الربیعي  غازي  ,ھیمن  بذور 2014زھیر  مسحوق  من  مختلفة  مستویات  تأثیر   .

للؤمیكا كمصدر  الحمالن    3-الكتان  ذبائح  في  الدھون  وتوزیع  العضالت  وزن  على 
  . 81-74,الصفحة  LVII,المجلد  Dیة .مجلة البحوث العلمیة ,جزء علوم الحیوان الكراد

  
  Saccharomyces cerevisiaeتأثیر اضافة   .  2014وخلف,ھویدة محمد .  الربیعي ,امیرة محمد صالح  -68

 اوزان العضالت والدھون المترسبة الخشن الى المركز في     مع نسب مختلفة من العلف
-40,1, 19مجلة الزراعة العراقیة البحثیة (عدد خاص ) ,مجلد لعواسیة. لذبائح الحمالن ا

53.  
محمد صالح  -69 ,امیرة  عبد هللا.  ,الربیعي  خلیل  ,محفوظ  الدوري   , احمد  ,احمد سنان  تأثیر 2014العبیدي   .

بعض   في  العواسیة  الحمالن  عالئق  الى  الكروم  من  مختلفة  لمصادر  العلفیة  االضافات 
  عمان . –جامعة جرش –ة والحسیة للحم .مؤتمر كلیة الزراعة الصفات الكیمیائی

  
70-  . محمد  ,امیرة  وصالح  غازي  ,زھیر,ھیمن  محمد  ,سرورت  ,صادق  محي  ,خسرو  .تأثیر  2014حسن 

حمالن  في  والخارجي  الداخلي  الھظم  في  الكتان  بذور  مسحوق  من  مختلفة  مستویات 
  . 649-655),الصفحات 12(4الكرادي .البحوث الحیوانیة والعلوم البیطریة ,

  
  ) الى  Probioticتاثیر اضافة المعزز الحیوي(.  2015الربیعي ,امیرة محمد صالح وصالح ,ھشام منیر. -71

ــم .  ــفات اللحـ ــد  عالئـــق الحمـــالن العواســـي علـــى بعـــض صـ ــة .المجلـ ــوم التطبیقیـ ــریة للعلـ ــة المصـ المجلـ
  .30-19,الصفحة 1,العدد30

  
صالح  -72 محمد  ,امیرة  علي.  البدري,  ,  الربیعي  وطھ,صادق  داود  حسین  أیاد  اضافة 2015علي  تأثیر   .

للحوم  والفیزیائي  الكیمیائي  التحلیل  على  العواسي  الحمالن  عالئق  الى  المحمي  االرجنین 
  . 93-86,الصفحة  LVIII ,المجلد Dمجلة البحوث العلمیة ,جزء علوم الحیوان  الذبائح .

  
اسـتخدام . 2015والنقیـب ,غـزوة درویـش .  عبد الرزاق عبد اللطیف  ,جاسم ,  الربیعي ,امیرة محمد صالح  -73

جھاز اللیزر المصنع محلیا في قیاس طول الساركومیر وبعـض الخصـائص الفیزیائیـة والكیمیائیـة 
المجلـــة المصـــریة للعلـــوم التطبیقیـــة .المجلـــد  .والحســـیة للحـــوم االبقـــار واالغنـــام والـــدواجن 

  .146-135,الصفحة 8,العدد30
  

تقییم مصــادر مختلفــة  .2015حمود ,ربیع مزھر ,الربیعي ,امیرة محمد صالح واحمد ,نجوى شـھاب .م  -74
من اللحوم الحمراء في منــاطق مختلفــة مــن العــراق عــن طریــق اســتخدام المؤشــرات 

-262,الصـفحة  10,العـدد30المجلة المصـریة للعلـوم التطبیقیـة .المجلـد    .  الفیزیائیة والكیمیائیة
273.  

.مقارنـة نـوعین مـن 2015واحمـد ,نجـوى شـھاب . محمـود ,ربیـع مزھـرو و ي ,امیرة محمد صالحالربیع  -75
البرایمرللكشف عن التلوث الصناعي السالمونیلي للحوم االبقار في العراق وتاكید النتـائج بالتسلسـل 

  .562-557,الصفحة 3,العدد 4المجلة الدولیة للزراعة واالختراعات والبحوث .المجلد الجیني .
  

. العالقـة بـین تلـوث 2016واحمـد ,نجـوى شـھاب.   محمود ,ربیـع مزھـرو  و  الربیعي ,امیرة محمد صالح  -76
 اللحوم بالسالمونیال وبعض الصفات الكیمیائیة النواع مختلفة من اللحوم في العراق .كتـاب مـؤتمر

ICAVM 2016 , 18 (3) Part V. .  
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. تـاثیر التركیـب 2016ربیعـي ,امیـرة محمـد صـالح .یاسین ,حسن محمـود حسـن و النـدا ,سـعد محمـد وال  -77
ــي والقبرصــي  ــاعز المحل ــور الم ــوم ذك ــة للح ــى الصــفات النوعی ــتاتین عل ــین الكالبس ــوراثي لج ال

  . 27-13الصفحات  2,العدد 3وتضریباتھما .مجلة كربالء للعلوم الزراعیة .المجلد 
  

. تـاثیر المجـامیع  2016. دا ,سـعد محمـدو النـ  الربیعي ,امیرة محمـد صـالح  یاسین ,حسن محمود حسن و  -78
الوراثیــة لــذكور المــاعز (القبرصــي والمحلــي وتضــریباتھما) علــى التحلیــل الكیمیــائي للعضــالت 

)LD,SM,IS . ( 12-6الصفحات  2,العدد 3مجلة كربالء للعلوم الزراعیة .المجلد .  
  

اثیر الموقـع والموسـم ووقـت العـرض . ت2016و الربیعي ,امیرة محمد صالح . القباني ,احسان علي مھدي  -79
في تراكم بعض المعادن الثقیلة في لحوم انواع الحیوانات المختلفة .مقبول في مجلـة الفـرات للعلـوم 

  .2,العدد8الزراعیة .المجلد 
  

تاثیر الموقـع والموسـم ووقـت العـرض  .2016القباني ,احسان علي مھدي و الربیعي ,امیرة محمد صالح .  -80
مجلـة لكیمیائي وبعـض الصـفات الفیزیائیـة والكیمیائیـة فـي انـواع اللحـوم المختلفـة . في التركیب ا
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