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  محمد شاكر محمودمحمد شاكر محمود  : :     ـم ـم ــــــــــــــــــاالســاالســ

    56945694  //44//5151    ::  تاريخ الميـالد تاريخ الميـالد 

    متزوج متزوج     الحالة الزوجية :الحالة الزوجية :

  ثالثةثالثة    دد األوالد  :دد األوالد  :ــــعـــعـــ

  مسلمةمسلمة    ::      الديـــــــــــانةالديـــــــــــانة

  فسلجة اسماكفسلجة اسماك    ::        صصــــالتـخـصالتـخـص

  تدريسيتدريسي  ::          ةةــــــــــــالوظيفالوظيف

  عدعداستاذ مسااستاذ مسا    الدرجة العلمية :الدرجة العلمية :

  قسم االنتاج الحيوانيقسم االنتاج الحيواني  ––جامعة بغداد جامعة بغداد   ––كلية علوم الهندسة الزراعية كلية علوم الهندسة الزراعية : :       عنوان العملعنوان العمل

          --------العمل   :    العمل   :      هاتفهاتف

    0077990011779988007788:  :      الهاتف النقالالهاتف النقال

  aallsshhaakkeerr6644@@yyaahhoooo..ccoomm  كتروني :كتروني :البريد إاللالبريد إالل

    

  أواًل : المؤهالت العلمية .أواًل : المؤهالت العلمية .  

  التاريخالتاريخ  ةةــــــالكليالكلي  الجامعةالجامعة  الدرجة العلميةالدرجة العلمية

  لوريوسلوريوسبكابكا
  

  56655665//77//55  الزراعةالزراعة  البصرةالبصرة                          

  56615661//44//55  الزراعةالزراعة  بغدادبغداد  الماجستيرالماجستير

  الدكتوراهالدكتوراه
  

  32325353//55//3232  الزراعةالزراعة  بغدادبغداد

  --  --  --  أخرى أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  ثانيًا : التدرج الوظيفي .ثانيًا : التدرج الوظيفي .  

  

  ثالثًا : التدريس الجامعي .ثالثًا : التدريس الجامعي .  

  الىالى  --من من الفترة  الفترة    الجامعةالجامعة  )المعهد / الكلية()المعهد / الكلية(    الجهةالجهة  تت

  32293229//55//2222  بغدادبغداد  كلية الزراعةكلية الزراعة  11

22        

33        

  

  تى قمت بتدريسها.تى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات الدراسية الرابعًا : المقررات الدراسية ال  

  ةةــــــــــالسنالسن  ادةادةــــــــــالمالم  ممــــــالقسالقس  تت
  20022002  مباديء علم االسماك العمليمباديء علم االسماك العملي  / دراسات اولية/ دراسات اوليةاالنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  11

  20022002  تربية االسماك العمليتربية االسماك العملي =  22

  20112011  النظري والعمليالنظري والعمليعلم الحيوان العام علم الحيوان العام  =  33

  20112011  والعمليوالعملي  علم االسماك النظري علم االسماك النظري  =  44

  ––مائية مائية   مسطحاتمسطحات  ––فسلجة اسماك فسلجة اسماك   ––حياتية اسماك حياتية اسماك   دراسات عليادراسات عليا  55
  تكنولوجيا اسماكتكنولوجيا اسماك

20122012  

  الىالى  --الفترة من الفترة من   الجهةالجهة  الوظيفةالوظيفة  تت

  32573257--32533253//5555//77  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––كلية الزراعة كلية الزراعة   مسؤول وحدة االسماكمسؤول وحدة االسماك  11

  لحد االنلحد االن  ––  32573257//44//33  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––كلية الزراعة كلية الزراعة   معاون العميد لشؤون الطلبةمعاون العميد لشؤون الطلبة  22
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  ::التي أشرف عليهاالتي أشرف عليها( ( الرسائل الرسائل   ،،االطاريح االطاريح   ))خامساً: خامساً:   

  السنــةالسنــة  ممــــــالقسالقس  ةةرسالرسالالال  األطروحة  أو األطروحة  أو   اسماسم  تت

دراسة بعض الصفات النوعية   11
بعض االسماك  والمايكروبية للحوم

  المجمدة المستوردة للعراق

  20142014  نتاج الحيوانينتاج الحيوانياالاال

  ملح الفسلجية إلضافة   التأثيرات  بعض  22
 ب الشائع اسماك الكار  الطعام في عالئق

  

  20142014  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

دراسة التأثيرات المحتملة الرتفاع الملوحة   33
والتغذوية  في بعض الصفات الفسلجية

  ليافعات اسماك الكارب الشائع

  20152015  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

مفاقس االسماك في محافظة واسط واقع   44
  ، المشكالت والحلول المقترحة

  20152015  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

تقييم الواقع االداري واالنتاجي لتربية   55
االسماك في االقفاص العائمة لمنطقتين 

  في محافظة البصرة

  20122012  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

رمون النمو ــدراسة جزيئية لجين ه  22
الداء االنتاجي وعالقتها با لتحديد الطفرات

 وبعض الصفات الفسلجية ألسماك الكارب
  الشائع

  20120177  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني



 

 

 

 

 

 

 

77  

  

88  

  

 رمون ـه لجين رــالمظاه تعدد عالقة دراسة
 االنتاجية الصفات ببعض االنسولين شبيه

  الشائع الكارب السماك والفسلجية

 

ببعض الصفات ببعض الصفات   جين المايوستاتينجين المايوستاتين عالقة

  الكارب الشائعالكارب الشائع  الفسلجية واالنتاجية السماكالفسلجية واالنتاجية السماك

  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

  

  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني

  

20182018  

  

20182018  

  

  التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمية العلمية والندوات والندوات المؤتمرات المؤتمرات سادساً: سادساً:   

  نوع المشاركة نوع المشاركة   هاهامكان أنعقادمكان أنعقاد  ة ة ــــالسنالسن  عنوان عنوان الال  تت

) بحث / بوستر ) بحث / بوستر 

  حضور(حضور(

11  1100tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAnniimmaall  
SScciieennccee  CCoonnffeerreennccee    

32523252  AAnnttaallyyaa  --  TTuurrkkeeyy  القاء بحثالقاء بحث  ––ور ور حضحض  

المؤتمر العلمي العاشر لوزارة المؤتمر العلمي العاشر لوزارة   22
  الزراعة الزراعة 

  القاء بحثينالقاء بحثين  ––حضور حضور   بغدادبغداد  32573257//5555//5151

ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة   33
  والمتوسطةوالمتوسطة

  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//22//11

التعبئة والتغليف في التصنيع التعبئة والتغليف في التصنيع   44
  الغذائيالغذائي

  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//22//5353

مكافحة االدغال في حقول مكافحة االدغال في حقول   55
  حضورحضور  بغداد بغداد   32523252//22//55  تراتيجيةتراتيجيةالمحاصيل االسالمحاصيل االس

انتاج الفطريات اللحمية وفوائدها انتاج الفطريات اللحمية وفوائدها   66
  الغذائية والعالجيةالغذائية والعالجية

  حضورحضور  بغداد بغداد   32573257//5555//3232

  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//11//66  ملتقى الخريجينملتقى الخريجين  77
88  

  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//44//55  االرتقاء بجودة التعليم العالياالرتقاء بجودة التعليم العالي

التطبيقات الحقلية والمختبرية لفهم التطبيقات الحقلية والمختبرية لفهم   99
  ةةانتاج المحاصيل الحقليانتاج المحاصيل الحقلي

  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//44//3939--3434

تطبيقات معالجة الصور الرقمية في تطبيقات معالجة الصور الرقمية في   1100
  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//22//5151--5454  البحوث العلميةالبحوث العلمية



 

 

 

 

 

 

 

من اجل ارشاد زراعي فاعل في من اجل ارشاد زراعي فاعل في   1111
  حضورحضور  بغدادبغداد  32523252//44//3434  التنمية الزراعية المستدامة التنمية الزراعية المستدامة 

  

  . . االخرى االخرى سابعا : األنشطة العلمية سابعا : األنشطة العلمية   

  خارج الكليةخارج الكلية  داخل الكليةداخل الكلية

التعاون مع مؤسسة العين للرعاية التعاون مع مؤسسة العين للرعاية   عيعياالجتمااالجتماالنشاط النشاط 

  االجتماعيةاالجتماعية

  

    رئيس اللجنة االمتحانية في الكليةرئيس اللجنة االمتحانية في الكلية  لجان إمتحانيةلجان إمتحانية

ي ي رئيس لجنة االشراف التربوي لمدة خمس سنوات فرئيس لجنة االشراف التربوي لمدة خمس سنوات ف  إشراف تربويإشراف تربوي

مسؤول عن وحدة االشراف مسؤول عن وحدة االشراف / / قسم االنتاج الحيواني قسم االنتاج الحيواني 

        32523252وو  32573257  التربوي في الكليةالتربوي في الكلية

  

في اقامة محاضرات في اقامة محاضرات اعالم وزارة الداخلية اعالم وزارة الداخلية   التعاون معالتعاون مع  نشاطات متفرقةنشاطات متفرقة
  توعوية للطلبةتوعوية للطلبة

  

  

أو تطوير أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع   

  ..  التعليمالتعليم

  السنةالسنة  النشرالنشر  محلمحل  أسم البحثأسم البحث  تت

  
. رسالة  1995. تاثير كثافة االستزراع في بقاء ونمو اسماك الكارب العادي .محمد شاكر محمود . 1 

 صفحة . 82ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، 

تأثير التراكيز الملحية المختلفة في بعض الجوانب الفسلجية والتغذوية ألسماك الكارب العشـبي تأثير التراكيز الملحية المختلفة في بعض الجوانب الفسلجية والتغذوية ألسماك الكارب العشـبي . 2  
CCtteennoopphhaarryynnggooddoonn  iiddeellllaa   واألسماك الذهبية واألسماك الذهبيةCCaarraassssiiuuss  aauurraattuuss  محمد شاكر محمود. محمد شاكر محمود .  

  صفحة .صفحة .  032032جامعة بغداد . جامعة بغداد .   . اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ،. اطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ،  21022102..
." انتاج اسماك الكارب العادي في منظومة ماء دوار مغلقة " مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص( 3 

 . 1999، وقد فاز بالمركز األول في مؤتمر وزارة الزراعة للبحوث الزراعية عام 1999( ، 5) 4، 

المجلة "  لمستخدمة في تغذية االسماك" دراسة بعض الصفات المؤثرة في انتاج حبيبات العلف ا .4 

 . 45-39: ( 2)  32 . 2012. الطبية البيطرية العراقية 

 بحوث لمركز العلمية الندوة وقائع.  المحلي " اإلحيائي التنوع على البلطي اسماك انتشار . " أثر5 

 . 2012 ان" ، حزير العراقية البيئة في وأثرھا البلطي سمكة" بعنوان  الطبيعي التاريخ ومتحف

   أسماك الكارب  ات النمو ومستوى اإلشباع ليافعات" تأثير األقلمة الملحية في بعض صف. 2 



 

 

 

 

 

 

 

" وقائع المؤتمر العلمي الثاني لمركز احياء التراث  Ctenopharyngodon idellaالعشبي      

 . 2012العلمي العربي ، نيسان 
  لطاقة ليافعات أسماك الكارب العشبيتأثير اإلجهاد الملحي في بعض مؤشرات إستهالك ا. " 7 

Ctenopharyngodon idella،"2102  ،11-10(:2) 01،مجلة زراعة الرافدين ، الموصل. 
" تأثير النقل المفاجيء الى ملوحات مختلفة في قابلية التحّمل الملحي لالسماك الذھبية . 8 

Carassius auratus ."201427-22(:3) 45اص(،.مجلة العلوم الزراعية العراقية )عدد خ . 

. " تاثير مواصفات قرص التشكيل في استهالك االلة للطاقة الكهربائية وبعض الصفات الفيزيائية 9 

 . 79 -73( :2) 11. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ،  2011للحبيبات العلفية ".

لصوديوم والبوتاسيوم " تأثير األقلمة الملحية في حجم خاليا الدم المضغوطة وتركيز ايونات ا. 10 

. مجلة البصرة للعلوم الزراعية  Carassius auratus ."2013في بالزما الدم لألسماك الذھبية 

 . 94-88( 2) 22)عدد خاص( ، 

. المجلة  2009. " تاثير ضغط العليقة وقطر ثقوب التصنيع في انتاج الحبيبات العلفية ".11 

 .  127-122( :3) 12 المصرية للغذاء والتغذية ) اصدار خاص ( ،

  Carassius" تأثير النقل التدريجي الى ملوحات مختلفة في اداء النمو لألسماك الذھبية . 12 

auratus ( L., 1758 )  "2013  ،43-32( :1) 18. مجلة الزراعة العراقية البحثية،العراق . 
  

 13."Effect of Salt Stress on ALT and AST Enzymes Activity and Cortisol   

Level in Adults of Carassius auratus " Pakistan Journal of Nutrition,12 (1): 

97-100, 2013. 

 Carassius. " تأثير األقلمة الملحية في بعض دالئل إستهالك الطاقة في السمكة الذھبية 14 

auratus (L.,1758)  ."2013 ،22-55:  (1) 18. مجلة الزراعة العراقية البحثية ، العراق. 

تأثير الملوحة في تراكيز ايونات الصوديوم والبوتاسيوم والمحتوى المائي في عضالت  . "15 

" المؤتمر العلمي الثاني لمركز إحياء التراث العلمي  Carassius auratusاالسماك الذھبية 

 . 2013العربي ، كانون االول ، 

دل االيوني السماك الكارب العشبي آلية وكفاءة التبا علىلحية " تأثير التغذية الم. 12 

Ctenopharyngodon idella ."2013 ،95-88(:5) 28. المجلة المصرية للعلوم التطبيقية.  

. " تأثير االقلمة الملحية في بعض صفات النمو ألسماك الكارب العشبي 17 

Ctenopharyngodon idella والبيئية  " المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المصادر الوراثية

 .  2013العراقية )مؤتمر الوراثة والبيئة( ، آذار 

 تاثير التراكيز الملحية في معدل النمو النسبي والنوعي والغذاء المتناول في االسماك الذھبية . 18 

Carassius auratus مؤتمر البيئة الوطني السادس . جامعة البصرة ، العراق . تشرين االول .

2013     . 

 Effect of salty concentrations on relative , specific growth rate and food 

National Environment Conference, Basrah  thintake in goldfish. 6

University,Iraq.October, 2013. 

" تاثير إرتفاع الملوحة في قابلية ھضم الغذاء ومعدل التفريغ الِمعدي ألسماك الكارب العشبي . 19 

Ctenopharyngodon idella " مجلة الزراعة العراقية 2014 زراعة التاسعمؤتمر وزارة ال ،

 .  122 -159( : 4) 19البحثية ، 



 

 

 

 

 

 

 

" تأثير اإلرتفاع المفاجيء في الملوحة على معدالت البقاء وقابلية التحّمل الملحي السماك . 20 

ؤتمر العلمي العاشـر " مقبول للنشر في الم"  Ctenopharyngodon idellaالكارب العشبي 

 . 2017لوزارة الزراعة ، بغداد ، كانون اول 

للعالئق الغذائية على معدل وكفاءة التحويل  NaCl" تأثير إضافة نسب مختلفة من ملح الطعام .  21 

 " Carassius auratusالغذائي وكمية البروتين المتناول ومستوى االشباع في األسماك الذھبية 
 . 2015، نيسان  مؤتمر صيانة البيئة الثالث

مؤتمر صيانة البيئة  " " الجدوى االقتصادية لمشروع تربية االسماك في االقفاص العائمة  .22 

 . 2015، نيسان  الثالث

. " تأثير التغـذية الملحية في تراكيز ايونات الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم وحجم خاليا 23 

. المجلة الطبية البيطرية Cyprinus carpio  "2015 السماك الكارب الشائعالمرصوصة  الدم

 . 29-25( : 2) 39العراقية ، 

.  بعض االسماك المجمدة المستوردة للعراق دراسة بعض الصفات النوعية والمايكروبية للحوم . 24 
 فحة. ص 10. نجوى منذر ماجد ، رسالة ماجستير، كلية الزراعة ، جامعة بغداد .  2100

 ب  الشائع الكار   اسماك في عالئق   الطعام  لحم الفسلجية إلضافة   التأثيرات  بعض. 22 
     Cyprinus carpio L.  .2102  ضمياء عليوي عبد الحسين ، رسالة ماجستير، كلية .

 صفحة.  10الزراعة ، جامعة بغداد . 
 .اك المجمدة المستوردة للعراقبعض االسم للحوم النوعيةو  الكيمياوية بعض الصفات دراسة. 22 

 . 12 - 2( : 2)39. المجلة الطبية البيطرية العراقية ،  2015
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