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الـــــنــتـــــاج  الـــــعـــــلـــــمي

الدكتورتاذــاالس
عبد الكریم عبد الرضا هوبي

فسلجة تناسل وتلقیح اصطناعي
ادجامعة بغد–كلیة الزراعة 

قسم الثروة الحیوانیة
الصورة 



2

جواد الحمزهـجواد العبد الكریم عبد الرضا هوبيد.أ.:االسم  
عراقیةالجنسیة : 

.15/9/1959بـغـداد ـ  محل وتاریخ الوالدة : 
). العنوان الحالي : قسم الثروة الحیوانیة ـ كلیة الزراعة / جامعة بغداد ـ (أبو غریب

اللقب العلمي :   اســـــــتـــاذ

:تالشــهـادا

ـ بكالوریوس ـ إنتاج حیواني/قسم الثروة الحیوانیة ـ كلیة الزراعةـ جامعة بغداد.1983
ـ ماجستیر ـ فسلجة تناسل /قسم الثروة الحیوانیةـ كلیة الزراعة ـ جامعة بغداد.1989
الحیوانیة ـ كلیة الزراعة ـ جامعة بغداد.ـ دكـتوراه ـ فسلجة تناسل /قسم الثروة 2002

الدرجة العلمیة : أستاذ .
12/9/2013تاریخ الحصول على اللقب : 

عنوان رسالة الماجستیر:

و/أو     (GnRH)تأثیر المعاملة بهرمون انطالق منبهات المناسل 
F2البروستوكالندین   على الكفاءة التناسلیة ألبقار الحلیب.

عنوان أطروحة الدكتوراه :

تأثیر استعمال تقانات مختلفة للتلقیح االصطناعي في خصوبة الماعز.

الســیــرة الــذاتـــیــة

الصورة 
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نوع ت
المؤلف

المطبعةالسنةالوزارةمنهجي او غیر منهجيعنوانه

فسلجة تناسل كتاب1
الحیوانات المزرعیة

منهجي / لطلبة المرحلة 
الثالثة في قسم الثروة 

حیوانیةال

مطبعة جامعة 2011التعلیم العالي
بغداد

منهجي / للصف االول تربیة الحیوانكتاب2
الزراعي / اعدادیات الزراعة 

/ وزارة التربیة

مطبعة دائرة 2011التربیة
العیادات الطبیة 

الشعبیة

تاریخ اشغالهالمنصب االداريت
لغایة االن- 2007من عام مقرر قسم الثروة الحیوانیة1
بالوكالة الكثر من ثالث مراترئیس قسم الثروة الحیوانیة2
لغایة االن–2007من عام  مقرر اللجنة العلمیة في القسم3
لغایة االن–2007من عام  مقرر لجنة الدراسات العلیا في القسم4
یة االنولغا6/2014/ 26منذ حالیا رئیس قسم الثروة الحیوانیة بالوكالة5
امر جامعي13/9/2014رئیس قسم الثروة الحیوانیة6

ات ـــفــؤلــمـال

المناصب االداریة
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اسم طالب ت
الماجستیر

سنة عنوان رسالة الماجستیر
التخرج

الجامعة والكلیة

تخفیف وتقییم السائل المنوي الغراض التلقیح صالح مهدي عبد 1
االصطناعي بعدة طرق لدى االغنام

یة جامعة بغداد / كل2010
الزراعة

تأثیر بعض مضادات االكسدة في حیویة السائل احمد یونس سعید2
المنوي للكباش العواسیة 

جامعة بغداد / كلیة 2010
الزراعة

صفاء صبار 3
عطیة

Early pregnancy detection in
Awassi ewes using Ultrasonography

and progesterone hormone

ة جامعة بغداد / كلی2013
الزراعة

Determination of ceruloplasmin inالهام احمد حسین4
blood and the level of copper in

serum and liver of Karadi sheep in
Sulaimania province

2011
جامعة السلیمانیة / 

كلیة الزراعة

االشراف 
على رسائل الماجستیر والدكتوراه

ى رسائل الماجستیر االشراف عل.1
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اسم طالب ت
الدكتوراه

سنة عنوان اطروحة الدكتوراه
جالتخر 

الجامعة والكلیة

حازم كسار 1
جاسر 

تجمید السائل المنوي للكباش العواسي 
الغراض االخصاب الخارجي

جامعة بغداد / كلیة 2012
الزراعة

محمد كمال 2
عارف

The  role of selenium  in
improving some immunological
and physiological aspects in
Karadi sheep

زراعة / كلیة ال2013
جامعة السلیمانیة

علي شهاب 3
احمد

دراسة التغیرات في االنسجة والخالیا 
الجنسیة االولیة وعالقتهما بالموسم التناسلي 

لدى الماعز المحلي

جامعة بغداد / كلیة 2014
الزراعة

اسم طالب ت
الدراسات العلیا

المرحلة عنوان الرسالة او االطروحة
یةالدراس

الجامعة والكلیة

احمد باسم عبد 1
اللطیف

جامعة بغداد / ماجستیر حالیا في مرحلة الكورسات
كلیة الزراعة

جامعة بغداد / دكتوراهحالیا في مرحلة الكورساتاحمد یونس سعید2
كلیة الزراعة

جامعة بغداد / ماجستیر حالیا في مرحلة الكورساتزینب عادل مهدي 3
راعةكلیة الز 

.االشراف على اطاریح الدكتوراه 2

االشراف الحالي على طالب الدراسات العلیا
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اسم طالب ت
الماجستیر

السنةالجامعة والكلیةعنوان رسالة الماجستیر

علي عبد اهللا .1
السعدون 

تاثیر التغییرات الموسمیة والعمر في بعض صفات 
السائل المنوي لمجامیع وراثیة مختلفة من الماعز

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2004

ئاوات نور الدین .2
یوسف

اثیر مراحل الحمل وانتاج الحلیب على بعض الصفات ت
الدمیة والكیمیاحیویة في الماعز االسود الجبلي

جامعة السلیمانیة 
/ كلیة الزراعة

2006

الكلیة التقنیة / عدي عبد خلف.3
المسیب

2006

على بعض الصفات الفسلجیة Eتاثیر فیتامین فوزیه بیه توما.4
ة الحوامل وموالیدهاواالنتاجیة للنعاج الحمدانی

جامعة صالح 
الدین / اربیل

2008

جعفر رمضان .5
احمد الجیالوي

التنبؤ بدرجة المقاومة لبعض االمراض التناسلیة 
باستخدام الخطوط الجلدیة لمخطم ابقار الهولشتاین

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2008

6.
زید محمد مهدي

االغنام عند تقدیر العائد الوراثي اعتمادا على اداء 
الفطام في قطیع من االغنام العواسیة المحلیة والتركیة 

المرباة في الحضائر

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

2009

وحامض الفولیك في البلوغ Aتاثیر تجریع فیتامینرغد نبیل داوؤد.7
الجنسي وبعض صفات الدم والهرمونات للفطائم 

العواسیة

جامعة الموصل / 
ةكلیة الزراع

2010

میادة صاحب .8
حسن

تاثیر الموسم وحجم الجریبة المبیضیة في بعض 
المكونات البایوكیمیائیة للسائل الجریبي في النعاج 

المحلیة

الكلیة التقنیة / 
المسیب

2012

التنبؤ باالداء االنتاجي والفسلجي للجاموس العراقي نصیر هادي جاسم.9
الحرارة اعتمادا على معامل التحمل الحراري ودلیل

والرطوبة

كلیة الزراعة / 
جامعة بغداد

2013

اتــشــاقــنــمــال

-1–قائمة مناقشات رسائل الماجستیر.1
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تابع ..............المناقشات لرسائل الماجستیر

اسم طالب ت
الماجستیر

السنةالجامعة والكلیةعنوان رسالة الماجستیر

عمر عادل محمد 11
الناصري 

اضافة بعض االحماض االمینیة وتولیفاتها الى مخفف 
Trisرها في تحسین بعض صفات السائل المنوي واث

المجمد لثیران الهولشتاین في العراق

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

2013

دراسة بعض العوامل المؤثرة في استعمال مني الثیران حسن نعمة حبیب 12
المجمد والمذوب في تخصیب بویضات االبقار خارجیا

جامعة البصرة / 
كلیة الزراعة

2013

عالقة الالكتوفیرن بانتاج الحلیب وبعض مكوناته لدى عاء علي حسیند13
ابقار الهولشتاین

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2014

جعفر كریم عبد 14
الحسن

تقییم مستویات مختلفة من مخلفات المخابز في االداء 
االنتاجي للحمالن العواسیة 

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

1/10 /
2014

تنمیة بویضات الجاموس خارج الجسم ودراسة هور زهیر محسنز 15
مبایضها على المستوى الجزیئي

جامعة القاسم 
الخضراء/كلیة الزراعة

11/6/2015

احمد باسم عبد 16
اللطیف 

استخالص البروتینات الدهنیة المنخفضة الكثافة 
واستخدامها في مخفف السائل المنوي المجمد للثیران

جامعة بغداد /
كلیة الزراعة

5/8 /
2015

-2–قائمة 
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اسم طالب ت
الدكتوراه

السنةالجامعة والكلیةعنوان اطروحة الدكتوراه

الفحوصات الدمیة والكیموحیویة لالبقار المصابة بالسل كاظم جهید كاطع.1
الرئوي

ـــــداد /  ـــــة بغ جامع
كلیة الزراعة

20006

ساجدة مهدي .2
عیدان

المختص بالحمل نوع     التقدیر الكمي للبروتین 
(PSPB ) B  بطریقةELISA وتطبیقاته في

التشخیص المبكر للحمل وهالالك االجنة وعسر الوالدة 
لدى ابقار الهولشتاین 

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2008

خلف عبد الرزاق .3
حسن الرشدي 

تنشیط نطف الكباش وانضاج البویضات واخصابها 
واناث الفئران خارج الجسم الحي وتطور االجنة للنعاج

كلیة الزراعة / 
جامعة البصرة

2011

باسمة خضیر .4
عباس 

دراسة تعدد المظاهر الوراثیة لجینات الخصب باستخدام 
PCRتقنیة  – RFLP وتاثیرها في بعض مظاهر

االداء التناسلي في االغنام العواسیة 

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

2011

ء جومان عال.5
الدین عمر

االعراض القسیولوجیة الناتجة عن استخدام هرمونات 
النمو في تسمین الحمالن

جامعة السلیمانیة 
/ كلیة الزاعة

2011

حمود مظهور .6
عجیل الزوبعي 

مقارنة االداء التناسلي واالنتاجي لدى اغنام العواسي 
المحلیة والمستوردة في ظروف التربیة شبه المكثفة

جامعة بغداد /
كلیة الزراعة

2012

علي عبد اهللا .7
السعدون 

تاثیر تقانة الحفظ بالتجمید في البویضات والمراحل 
الجنینیة المبكرة لدى االغنام

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2014

حسام جاسم .8
حسین بنانه

ددراسة بعض الصفات الشكلیة والفسلجیة والتناسلیة 
للغزال الدرقي العراقي

/ جامعة بغداد 
كلیة الزراعة

2014

Effect of coQ10 on in vitro  Bovineمحمد عبد الكریم.9
Oocyte Maturation , Fertilization and

Early \embryonic Development

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة

2015

علي شهاب .10
احمد

دراسة التغییرات في االنسجة والخالیا الحنسیة االولیة 
م التناسلي لدى الماعز المحلي )وعالقتها بالموس

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

10 /5
/2014

مثنى صباح .11
عزاوي 

واختبار prlو cypl9التحلیل الوراثي الجزیئي لجیني 
المذنب في اداء االغنام العواسیة المحلیة والتركیة 

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

7 /5
/2015

فراس احمد .12
محمود

فة مستویات مختلفة من بذور الكتان على تأثیر اضا
االداء التناسلي وبعض المعاییر الدمیة والكیموحیویة في 

النعاج العواسي 

جامعة بغداد / 
كلیة الزراعة 

7 /7
/2015

مناقشات اطاریح الدكتوراه.2
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اسم طالب ت
الدراسات 

العلیا

السنةالجامعة / الكلیة عنوان الرسالة او االطروحة الشهادة

غیـــرات الفســـلجیة والدمویـــة لإلصـــابة (( دراســـة التماجستیر.1
باحتباس المشیمة في أبقار الهولشتاین ))

الكلیة التقنیة / 
المسیب

2005

التاثیر الحیوي لنسب مختلفة من بذور الحلبة في الدكتوراه.2
االداء الفسیولوجي واالنتاجي لدى اناث الماعز 

المضرب الشامي وموالیدها

جامعة تكریت / 
كلیة الزراعة

2010

تاثیر اختالف انظمة التربیة واالنتاج لقطعان دكتوراه.3
االغنام العواسیة في بعض معاییر الكفاءة 

التناسلیة واالنتاجیة

كلیة الزراعة / 
جامعة بغداد

2013

و Wilcoxتقدیر الكفاءة التناسلیة بطریقتيماجستیر.4
Tomar في ابقار الحلیب الغراض االنتخاب

كلیة الزراعة /
جامعة بغداد

2013

شكل الضرع وبعض قیاسات الجسم وعالقتها ماجستیر.5
بانتاج الحلیب ومكوناته في االغنام العواسیة 

المحسنة

كلیة الزراعة / 
جامعة بغداد

2013

اثر المعامالت الهرمونیة في تحسین االداء ماجستیر.6
التناسلي للنعاج العواسیة

جامعة تكریت / 
كلیة الزراعة

2014

تأثیر نوع العلیقة في التطور الجسـمي والتناسـلي ماجستیر.7
في األرانب المحلیة)).

جامعة الموصل / 
كلیة الزراعة

2009

علي خیون .8
محمد

دراسة التغیرات الفسلجیة والدمویةماجستیر
لالصابة باحتباس المشیمة في ابقار الهولشتاین

وزارة التعلیم 
العالي

2005

وسن جاسم .9
محمد

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2010

و Wilcoxتقدیر الكفاءة التناسلیة بطریقتي ماجستیر.10
Tomarفي ابقار الحلیب الغراض االنتخاب

كلیة الزراعة / 
جامعة بغداد

2013

-1–قائمة الماجستیر واطاریح الدكتوراهالتقویم العلمي لرسائل 
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اسم طالب ت
الدراسات 

العلیا

الجامعة / طروحة االالرسالة اوعنوانالشهادة
لیة الك

السنة

اثــــر المعــــامالت الهرمونیــــة فــــي تحســــین الماجستیر.11
االداء التناسلي للنعاج العواسیة

جامعة تكریت 
/ كلیة الرزاعة 

5/3/2014

تاثیر اختالف انظمة التربیة واالنتاج دكتوراه.12
لقطعان االغنام العواسیة في بعض معاییر 

الكفاءة التناسلیة واالنتاجیة

كلیة الزراعة / 
امعة بغدادج

1/12/2013

تأثیر المجموعة الوراثیة لموالید الماعز الماجستیر.13
في بعض الصفات االنتاجیة والتركیب 

الكیمیاوي للذبیحة

كلیةالزراعة 
جامعة القاسم 

الخضراء

30/8/2015

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-2–قائمة التقویم العلمي لرسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراهتابع.. 
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السنةالجهة المرسل منها عنوان البحثت

تأثیر بعض المعامالت الهرمونیة علـى األداء التناسـلي 1
والتغیــرات البایوكیمیائیــة فــي مصــل الــدم للبــدریات فــي 

منطقة اربیل 

2010مؤتمر جامعة كركوك

دراسة الكفاءة االنتاجیة والتناسلیة البقار الهولشتاین تحت 2
ظروف االجهاد الحراري

دائرة البحث والتطویر / 
ریع الریادیةالمشا

2011

تاثیر المستخلص المائي المغلي لنبات الشیح على مستوى 3
السكر في دم االرنب

هیئة التعلیم التقني / لجنة 
الترقیات العلمیة

2013

تاثیر اعطاء البربولیس في االداء التناسلي للكباش 4
العواسي التركي ومستوى هورمون التستستیرون 

2013راعیةمجلة دیالى للعلوم الز 

دور كبریتات الزنك المائیة في تحسین مستوى بروتینات 5
الدم واالستجابة المناعیة لمرض النیوكاسل قي فروج اللحم 

تحت ظروف االجهاد

مجلة بحوث التقنیات االحیائیة 
/ جامعة النهرین

2013

المستخلص المائي لبذور الجزر ودوره في خصوبة ذكور 6
الفئران البیض

لعلوم للبنات / مجلة كلیة ا
بغداد للعلوم

2013

تاثیر اضافة بیكاربونات الصودیوم والنیاسین في معدل 7
النمو وبعض االستجابات الحراریة والمعاییر الدمیة لعجالت 

الفریزیان في االجواء الحارة

جامعة تكریت / كلیة الزراعة / 
لجنة الترقیات العلمیة

2013

8
في نعاج اغنام العواسي FecBالتحري عن جین الخصب 

العراقي
المؤتمر العلمي االول لعلوم 
وتكنلوجیا االنتاج الحیواني

10 -11 /
11 /2013

االداء التناسلي للنعاج العواسیة العائدة لمربي االغنام 9
والمزارع االرشادیة استجابة لبرنامجي الدفع الغذائي وتزامن 

الشیاع

المؤتمر العلمي االول لعلوم 
وجیا االنتاج الحیوانيوتكنل

10 -11 /
11 /2013

10Genetic evaluation of rams لجنة التالیف والتعضید
والترجمة / كلیة الزراعة / 

جامعة بغداد

2013

-1–قائمة الـــتـــقــیم الــعــــلــمي للـــــــبحوث
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-2–قائمة تابع .................. التقییم العلمي للبحوث
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السنةالجهة المرسل منها عنوان البحثت

11Carcasyield and characteristics of Karadi lambs
as affected by dietry supplement of rumen

undegradable nitrogen fed with Nigella Sativa

لجنة التالیف والتعضید والترجمة / 
كلیة الزراعة / جامعة بغداد

2013

تاثیر اضافة مستویین من النیاسین في بعض الصفات اللبنیة لدى 12
حت ظروف االجهاد الحراري وسط العراقابقار الفریزیان ت

المؤتمر العلمي االول لعلوم 
وتكنلوجیا االنتاج الحیواني

10-11 /11 /
2013

الرابط المشترك لمؤشر كتلة الجسم وحاثة المودق في الكشف عن 13
االوزان غیر الالئقة للحوامل في مرحلة الحبل المتقدم

3/3/2014مجلة جامعة كربالء العلمیة

الرابط المشترك لمؤشر كتلة الجسم وحانة المودق في الكشف عن 14
االوزان غیر االئقة للحوامل في مرحلة الحبل المتقدم

مجلة جامعة كربالء العلمیة
31/3/2014

15Early pregnancy detection of Holestein
cowes using BiopRYn enzyme linked
immune sorbent assy for PSPB and the
progesterone

لجنة التعضید في كلیة الزراع / 
جامعة بغداد

16 /6 /2014

تاثیر استخدام مصادر مختلفة من الكرومنیوم كاضافات غذائیة 16
بعض الصفات النوعیة للحوم الحمالن العواسیة غلى 

/ ةلجنة التعضید في كلیة الزراع
جامعة بغداد

18 /6 /2014

17Effect of feeding different levels of dietary and
addintion of backer s yeast ( Saccharomyses

corvisiom )

/ ةلجنة التعضید في كلیة الزراع
جامعة بغداد

2/6/2014

3/014/ 18كلیة الزراعة / جامعة واسطبحوث ترقیة علمیة 3لجنة استالل  18

19Study of some serum biological parameters of
Karadi sheep in Sulaimania city , Iraq

20/5/2014كلیة الزراعة / جامعة السلیمانیة

20Study haematological parameters of Karadi
sheep in sulamani provaince

20/5/2014كلیة الزراعة / جامعة السلیمانیة

ین باستعمال طرائق االتشخیص المبكر للحمل لدى أبقار الهولشت
مختلفة 

/ ةلجنة التعضید في كلیة الزراع
جامعة بغداد

18/6/2014

تأثیر العمر في بعض الصفات األقتصادیة في االغنام العواسیة 
المحسنة 

/ ةلجنة التعضید في كلیة الزراع
جامعة بغداد

22/12/2014

Effect of different levels of flaxseed…..ةالتعضید في كلیة الزراعلجنة /
جامعة بغداد

17/12/2014

Effect of different dietary protein levels on
productive performance and some blood

characteristics of Iraqi buffaloes (bubulus
bubalis )

/ ةلجنة التعضید في كلیة الزراع
جامعة بغداد

26/6/2013
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ع .................. التقییم العلمي للبحوثتاب

السنةالجهة المرسل منها عنوان البحثت

Testicular Measurements and sexual activity of Awassi
rams and their erosses with dim sheep لجنة التعضید في كلیة

/ جامعة بغدادةالزراع
26/6/2013

لجنة التعضید في كلیة الزمیة في اداء االغنام العواسیة التركیة دور الوراثة السایتوب
/ جامعة بغدادةالزراع

29/10/2014

Testicular measurements and sexual activity ….. لجنة التعضید في كلیة
/ جامعة بغدادةالزراع

29/10/2014

20/1/2015كلیة الزراعة / جامعة االنباراج المحلیة العراقیة تأثیر زرع هرمون المیالتونین في االداء التناسلي في النع

4/1/2015مجلة الفرات للعلوم الزراعیة تأثیر فترات الحمل على هرمون االرنیوبیوتین ومعاییر الدم في االغنام العواسي 

-3–قائمة 
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ت
االمر االداري اسم الطالب

الرقم                         التاریخ
15/7/2007رعد حاتم ارزقي      .11

2008/ 11/ 243423باسمة خضیر عباس 2

2011حازم كسار جاسر3

2012علي شهاب احمد4

2012علي عبد اهللا السعدون5

2012محمد عبد الكریم الطائي6

2013/ 10/ 20فراس احمد محمود7

20/10/2014احمد یونس سعید 8

21/7/2015عمر حسین عباس 9

13/7/2015عماد كاظم علي10

11

المشاركات في االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العلیا  / الدكتوراه
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المرحلة طة البحثیةعنوان الخاسم الطالبت
الدراسیة

الكلیة  او 
الجامعة

السنة

تاثیر تحلل البروتین ومخلفات المخابز في العلیقة مهیمن محمد خلیفة1
على اداء الحمالن العواسیة

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2013

استخدام زیت زهرة الشمس عند التغذیة على بثل مصطفى محمود ارحیم 2
ماطة في اداء الحمالن العواسیةالط

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2013

دراسة التشكل الوراثي لبروتین ناقل الحدید ( جعفر رمضان احمد3
الترانسفرین ) وطرز الهیوغلوبین في ابقار 

الهولشتاین

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2013

ج في التغییرات النسیجیة لقشرة مبایض تاثیر التزجیعلي عبد الجبار 4
االغنام واالنضاج والحیویة وشكلیاء البویضات

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2013

تشخیص الحمل المبكر في االغنام باستخدام جهاز صفاء صبار عطیة5
السونار والهرمونات الستیرویدیة

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2012

التنبؤ باالداء االنتاجي والفسلجي البقار الهولشتاین هادي عواد حساني6
المغذاة على نسب مختلفة من بذور الكتان

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2011

Eاستخدام فیتامي احمد یونس سعید7 و السلینیوم في ,
تحسین حیویة النطف

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2010

استخدام طرق مختلفة للتلقیح االصطناعي صالح مهدي عبد8
في االغنام

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2009

التغییرات الخلویة الدقیقة لالنسجة التناسلیة الناث علي شهاب احمد9
و ذكور الماعز بتاثیر الموسم

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2011

استخدام مضادات االكسدة لتحسین حیویة سرحازم كسار جا10
السائل المنوي للكباش

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2011

التشخیص المبكر للحمل في االغنام صفاء صبار عطیة11
العواسیة

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2012

كلیة الزراعة / توراهدكالتجمید الفائق السرعة  لبیوض االغنامعلي عبد اهللا12
جامعة بغداد

2012

كلیة الزراعة / ماجستیررائد كوكب13
جامعة بغداد

2013

مناقشة الخطط البحثیة لطلبة
-1–قائمة ( الماجستیر والدكتوراه )الدراسات العلیا
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المرحلة عنوان الخطة البحثیةاسم الطالبت
الدراسیة

الكلیة  او 
الجامعة

السنة

ة / كلیة الزراعماجستیراستخدام مخلفات المخابز لتغذیة الحمالنجعفر عبد الكریم14
جامعة بغداد

2013

في تحسین االداء التناسلي 3استخدام االومیكا فراس احمد محمود15
لالغنام

كلیة الزراعة / دكتوراه
جامعة بغداد

2014

عزل االحیاء المجهریة المحللة للكنوسیللوز من مصطفى طاللب صالح16
فضالت الحیوانات المجترة واستخدامه في تحسین 

لالعالف ردیئة النوعیةالقیمة الغذائیة

كلیة الزراعة / ماجستیر
جامعة بغداد

2014

التقییم الوراثي لدرجة المقاومة للطفیلیات الداخلیة میساء احمد ناصر 17
والتعبیر الجیني لها وتطبیق اختبار المذنب للتعبیر 

عن شدة االصابة في االغنام العواسیة 

كلیة الزراعة / دكتوراه 
جامعة بغداد

2014

Trichodermaمعاملة تبن الشعیر بالفطر سیف ناظم 18

harzianum والمعزز الحیوي واثره على بعض
الصفات االنتاجیة والفسلجیة لحمالن االغنام 

العواسي

كلیة الزراعة / ماجستیر 
جامعة بغداد

2015

تأثیر استخدام مصادر مختلفة من االعالف محمد فاضل محمد 19
ى الصفات الكمیة والنوعیة لدى واالنزیمات عل

الحمالن العواسیة خالل فصل الصیف

كلیة الزراعة / ماجستیر 
جامعة بغداد

2015

یاسین عبد السالم 20
حسین

Effect of using different
roughage and enzymes sources
on awassi lambs performance

during summer season

كلیة الزراعة /ماجستیر 
جامعة بغداد

2015

تابع ............   مناقشة الخطط البحثیة 
-2–قائمة لطلبة الدراسات العلیا ( الماجستیر والدكتوراه )
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الزراعة في مواضیع عدیدة منهـا وزارةالزراعیة و دائرة االبحاث إلقاء محاضرات دوریة في الدورات التدریبیة في 
:-

التحالیل الدمویة..1
تحالیل األنزیمات في بالزما الدم..2
كیز الفیتامینات في الدم.تقدیر تر .3
التحالیل المتعلقة في السائل المنوي..4
تقدیر البروتینات في بالزما الدم والسائل المنوي..5
طرق التلقیح االصطناعي المختلفة بالسائل المنوي المخفف والمجمد في المجترات الصغیرة ، منها .6

:
.طریقة التلقیح في المهبل-أ

طریقة التلقیح في عنق الرحم .- ب
طریقة التلقیح في الرحم  بالناظور الداخلي .-ج

. تجمید السائل المنوي لذكور الماعز.7
الهرمونات.وتنقیة. استخالص8
. تصنیع االسفنجات المهبلیة المشبعة بهرمون البروجسترون.9

ة (السونار) في تشخیص الحمل في االغنام واالبقار في الحقل الحیواني / . استخدام تقنیة االمواج فوق الصوتی10
كلیة الزراعة / جامعة بغداد.

الخبرة في مجال التدریس :
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:  عنوان براءة االختراع.1
(( تجمید  السائل المنوي لذكور الماعز الشامي واستخدامه في التلقیح االصطناعي ))

الرضا هوبي #    ، د. امیرة حسین حمرة #             المشاركون :  د. عبد الكریم عبد 
د. منذر كوركیس اسوفي ##       فارس فیصل##     باسمة محمد رجب ## 

# كلیة الزراعة / جامعة بغداد        ## وزارة الزراعة / دائرة خدمات الثروة الحیوانیة
لتقییس والسیطرة النوعیة / وزارة التخطیطلالمركزي جهاز الى مرسلة ال

المشــاركة لنیــل جــائزة االبــداع العلمــي فــي المجــال الزراعــي  / المنظمــة العربیــة .1
2009/ للتنمیة الزراعیة

المشاركون :
د. عبد الكـریم عبـد الرضـا هـوبي #  د. عبـد الجبـار عبـد الحمیـد الخزرجـي ##   

كریم ## خضیر عباس محمد ##  ایمان حسن كافي ##طالل كامل عبد ال
#  كلیة الزراعة / جامعة بغداد        ## وزارة العلوم والتكنلوجیا

براءات االختراع والمشاركة في الجوائز
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 .

السنةالبلداو الندوةعنوان المؤتمرت
للتناسل والتلقیح –الحادي عشر –المؤتمر العلمي 1

االصطناعي
1989رلندا.ای–دبلن –

لمجلـــس البحـــث –الخـــامس عشـــر –المـــؤتمر العلمـــي 2
1989تشرین األول/7/11بغداد –العلمي 

1989بغداد

ـــاة –المـــؤتمر العلمـــي األول 3 كلیـــة –لقســـم علـــوم الحی
.1998تشرین األول/5/7التربیة (ابن الهیثم) بغداد. 

1998بغداد

امه فــي تحســین واســتخدDNAالمشــاركة فــي دورة تحدیــد 4
18/6/1999-8المحاصیل الحقلیة المقامة  في بغداد للفترة من 

1999العراق

المؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم / جامعة النهرین .5
2001حزیران /20- 19للفترة من 

2001بغداد

المـؤتمر العلمــي الثــاني لعلــوم الثــروة الحیــواني والمكننــة 6
.2002الزراعیة / وزارة الزراعة العراقیة 

2002بغداد

ـــب 7 ـــة الزراعـــة / جامعـــة حل 11/ 23-21المـــؤتمر العلمـــي لكلی
عنــــوان المــــؤتمر ( نــــدوة االنتــــاج الحیــــواني ســــوریا. –2004

مقارنـــة بـــین االولـــى ) عنـــوان البحـــث المقـــدم فـــي  المـــؤتمر ( ال
االوقــــات المختلفــــة للتلقــــیح االصــــطناعي فــــي الــــرحم باســــتخدام 

الناظور  الداخلي وبین التلقیح الطبیعي )

2004سوریا

ـــؤتمر الزراعـــي العلمـــي الخـــامس/ جامعـــة البلقـــاء 8 الم
/ األردن / السلط.5/2005/ 12-9التطبیقیة 

2005االردن

ـــة مـــؤتمر اعجـــاز القـــران الكـــریم / جامعـــ9 ـــة  كلی ـــاء االهلی ة الزرق
22/8/2005الشریعة / حضور المؤتمر  في 

2005االردن

الموتمر العلمي الخامس / جامعة البلقاء التطبیقیـة / االردن مـن 10
. ( نحــــــــــو زراعــــــــــة مســــــــــتدامة فــــــــــي                 2005/ایــــــــــار 9-12

الوطن العربي )  عنـوان البحـث المقـدم (( تجمیـد السـائل المنـوي 
كور الماعز الشامي ))لذ

2005االردن

-1–قائمة العلمیةوالندواتالمشاركة في المؤتمرات 
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.
اللغات التي أجیدها (قراءة وكتابة) : العربیة واإلنكلیزیة.

.يوالتلقیح االصطناعوفسلجة التناسل–مختص في مجال فسلجة الحیوان 

السنةالبلداو الندوةعنوان المؤتمرت
المؤتمر العلمي العاشر لتغذیة الحیوان والذي ینظمه قسم االنتاج 11

الحیـــواني بكلیـــة الزراعـــة / جامعـــة عـــین شـــمس باالشـــتراك مـــع 
-22الجمعیـــــــة المصـــــــریة للتغذیـــــــة واالعـــــــالف للفتـــــــرة مـــــــن 

25/11/2005

2005مصر

/ایار 12-9المؤتمر العلمي السادس/ الجامعة االردنیة من 12
. عنوان البحث المقدم للمؤتمر(( كفاءة استخدام جهاز 2007/

السونار لتشخیص الحمل في الماعز))

2007االردن

( حلقة نقاشیة عن نقل االجنة والتلقـیح االصـطناعي فـي االغنـام 13
/ 9/ 15البحـوث الزراعیـة /    والماعز ) وزارة الزراعة / دائرة 

2009

2009بغداد

معرض السیادة السنوي / وزارة الشباب / اقیم في 14
2011جامعة بغداد / الجادریة/ 

2011بغداد

تشـرین 11–10المؤتمر العلمي االول لقسم الثروة الحیوانیـة / 15
2013الثاني /   

2013كلیة الزراعة / جامعة بغداد

ر العلمي الثاني للعلوم الزراعیة / كلیة الزراعـة / المؤتم16
2012جامعة البصرة  / 

2012البصرةكلیة الزراعة / جامعة 

الندوة العلمیة الموسومة (( التقانات الحدیثة في تغذیة وادارة 17
2013االبقار ))  قسم الثروة الحیوانیة /  

2013كلیة الزراعة / جامعة بغداد

الزراعیة بین التراث والمعاصرة ) مركز احیاء التراث (ندوة العلوم18
2010/ 12/5العلمي العربي / 

2010مركز احیاء التراث / جامعة بغداد

-2–قائمة العلمیةوالندواتالمشاركة في المؤتمرات تابع  ........
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البحوث التي أجریها هي في مجال:
تقدیر الصفات الحیویة والبایوكیمیاویة للدم..1
استخالص وتنقیة الهرمونات البروتینیة والستیرویدیة..2
التناسل في حیوانات المزرعة..3
.في االغنام والماعز واالبقار التلقیح االصطناعي.4
غیرة.تـجمید السائل المنوي ونقل األجنة في المجترات الص.5
والتلقیح المختبرينقل االجنة.6

مجال البحث العلمي:
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السنةالمجلةوالقائمون بالبحثعنوان البحثت
على F2و/أو البروستوكالندین GnRHتأثیر المعاملة بهرمون 1

الكفاءة التناسلیة ألبقار الحلیب لفترة ما بعد الوالدة.
صباح نجیب عبد الرحیم ، عبد الكریم عبد الرضا

–لمؤتمر العلمي الخامس ا
بغداد –لمجلس البحث العلمي

1989تشرین األول/ 7/11

1989

دراسة تـأثیر اسـتخدام مخلفـات محصـول زهـرة الشـمس المجروشـة فـي 2
عالئق تسمین الحمالن العواسیة على بعض مكونات الدم.

عبد الكریم عبد الرضا هوبي ، خلیل المشهداني ، هاني ناصر هرمز 
باغ ، سلیم الد

–مجلة إباء لألبحاث الزراعیة 

.1994- 2،  العدد 4المجلد 
1994

صفات السائل المنوي الفیزیائیة والكیمیائیة في الكباش العواسیة 3
مستأصلة الخصیة الواحدة لفترة طویلة.

ازهــر الحبــوبي، منــذر كــوركیس، عبــد الكــریم عبــد الرضــا هــوبي، أحمــد 
عالء الدین 

ــة زراعــة الرافــدین المجلــد –مجل
.1997–2،  العدد 29

1997

إنتاج هرمون مصل الدم الفرس خالل الفترة المبكرة من الحمل.4
ازهر الحبوبي، امیرة حسین حمرة ، عبد الكریم عبد الرضا هوبي، 

منذر كوركیس.

مجلة إباء لألبحاث الزراعیة 
1997-، العدد    7مجلد –

1997

ـــى عمـــ5 ـــة بعـــض العوامـــل المـــؤثرة عل ـــدج الفنلندی ـــوغ الجنســـي لل ر البل
والحمدانیة وتضریباتها.

عبد الكریم عبد الرضا هوبي.

مجلد –مجلة العلوم الزراعیة 
.1998.  2، العدد 29

1998

التغییرات الدمویة الكیمیائیة الحیاتیة المرافقة للنمو في العجالت 6
الفریزیان.

، عدنان صالح عبد الكریم عبد الرضا هوبي، أحمد عالء الدین
الجنابي، 

وقائع أعمال المؤتمر العلمي 
كلیة –األول لقسم علوم الحیاة 

التربیة (ابن الھیثم) 
–/ تشرین األول 7–بغداد 

1998

1998

تأثیر استخدام كوائح الذرة المجروشة والمعاملة بهیدروكسید الصودیوم 7
في عالئق تسمین الحمالن العواسیة على بعض صفات الدم.

عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة الزراعة العراقیة، مجلد ، 
.1999، حزیران/ 4العدد 4

1998

لثالثـة Haemonchus contortusمقارنة الخمج التجریبـي لدیـدان 8
تراكیب وراثیة من األغنام المحلیة والمضربة.

رضا هوبي.هاني الراوي، عالیة یوسف یعقوب ، عبد الكریم عبد ال

مجلة الزراعة العراقیة (عدد 
، 7العدد 4خاص) ، مجلد ، 

.1999تشرین الثاني/ 

1999

دراسة مقاییس الذبائح وصفاتها النوعیة والتركیبیة في إناث الماعز 9
المحلي المسنة.

صادق علي طه، منذر كوركیس، عبد الكریم عبد الرضا هوبي.

مجلة الزراعة العراقیة (عدد 
، 6العدد 4لد ، خاص)، مج

1999تشرین الثاني/ 

1999

1قائمةقائمة البحوث المنشورة
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تابع ............... قائمة البحوث المنشورة

السنةالمجلةوالقائمون بالبحثعنوان البحثت
نشاط خمائر الفوسفاتیز في السائل المنوي للماعز.10

منذر كوركیس اسوفي ، عدنان صالح الجنابي ، سهیلة اونیس ،
بد الكریم عبد الرضا هوبيع

المجلة العراقیة للعلوم البیطریة ، 
ـــــــد  ، ســـــــنة 2، عـــــــدد 13مجل

2000

2000

یاحیویــــة لفــــروج اللحــــم المغــــذاة علــــىبعــــض الصــــفات الدمیــــة والكیم11
(urtica dioica)مستویات مختلفة من مسحوق نبات القریص 

ا هوبي عبد الجبار عبد الحمید الخزرجي ، عبد الكریم عبد الرض
،إسماعیل كاظم شبر.

لعلوم / االمؤتمر العلمي الثالث لكلیة 
. بغدادجامعة 

حزیران 20-19للفترة من 
/2001

2001

ــائي لنبــات القــریص 12 وأثــر إضــافته Urtica dioicaالتحلیــل الكیمی
اللحم.بمستویات مختلفة في  بروتینات الدم لدى فروج

عبـد الكـریم عبـد الرضـا هـوبي ، عبد الجبـار عبـد الحمیـد الخزرجـي ، 
ساجدة مهدي المجمعي

مجلــــة الزراعــــة العراقیــــة ( عــــدد 
ــــــــد  6عــــــــدد 7خــــــــاص ) مجل

2002كانون الثاني/ 

2002

استخدام مجروش مخلفات محصول زهرة الشمس محل تبن الشعیر 13
للحمالن العواسیة.في عالئق التسمین

خلیل إبراهیم المشهداني  سوسن علي ماجد 
د الكریم عبد الرضا هوبيعب

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 
لعـلوم الثروة الحیوانیة والمكننة 

/ عدد ملحق 3المجلد الزراعیة
2002.

2002

دراسة مقارنة بین التلقیح االصطناعي في عنق الرحم والرحم إلناث  14
الماعز

عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة العلوم الزراعیة العراقیة  
5العدد   35المجلد   

2004السنة    

2004

تأثیر التلقیح االصطناعي في بعض المظاهر التناسلیة لدى الماعز 15
العراقي

عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة العلوم الزراعیة العراقیة   
5العدد  35المجلد   

2004السنة    

2004

فات الدمیة والكیماحیویة دراسة تاثیر العمر على بعض الص16
والبروتینات في مصل الدم للماعز المحلي

عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ـ 
2004/ 2العدد 2المجلد 

2004

17Some Phsiological and histological changes in the
broilers fed Gagoz Seeds

W.A.wali  A.A. Hobi  A. nori .

Pakistan J. of Animal
Science   5 ( 2 ) 111-113
, 2005

2005

بعض التغییرات الفیسیولوجیة والهستولوجیة ألفراخ اللحم المغذاة علـى 18
.(Narbon vetch)بذور الكاكوز 

صباح أمین والي، عبد الكریم عبد الرضا هوبي ، أحمد نوري.

Journal of
Biological Science
.5(2):111-113 , 2005

2005

2قائمة
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تابع .......... قائمة البحوث المنشورة 

السنةالمجلةوالقائمون بالبحثعنوان البحثت
وزن الجسم واألعضاء المختلفـة لفـروج اللحـم المغـذاة علـى مسـتویات 19

.( Urtica dioica )مختلفة من   مسحوق القریص 
الجبار عبد الحمید الخزرجي ، عبد الكریم عبد الرضا هوبي ، عبد 

إسماعیل كاظم شبر

مجلة االنبار للعلوم الزراعیة. 
2005) السنة1) العدد(3المجلد(

2005

شفي األكباAتشوهات النطف المرتبطة بنقص فیتامین 20
.طالل انور عبد الكریم ، ازهر الحبوبي  ، عبد الكریم عبد الرضا

Small Ruminant Research
7 (2005) 67-71

2005

21Sperm   abnormalities associated with
vitamin A deficiency in rams

T.A. Abdalkareem   A.H. Alhaboby  S.M.
Almjamei  A.A. Hobi

Small ruminant
Ressearch 57 : (2005 )

67-71

2005

یائیة تاثیر المجموعة الوراثیة والموسم على بعض الصقات البایوكیم22
وكمیة  البروتینات في البالزما المنویة للكباش 

عبد الكریم عبد الرضا هوبي   ازهر حسن الحبوبي    منذر كوركیس 
اسوفي   احمد عالء الدین

مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 
37 )6 (2006

2006

تجمید السائل المنوي لذكور الماعز الشامي23
منذر كوركیس أسوفي،  أمیره حسین عبد الكریم عبد الرضا هوبي، 

حمره 

المجلة األردنیة في العلوم 
أیلول 3العدد 2المجلد الزراعیة
2006

2006

24The effect of cholesterol concentration in the serum
with the age and sharing case on some

physiological properities of the semen in awassi
rams

لمؤتمر العلمي الزراعي الرابع ا
لكلیة الزراعة / جامعة 2008

تكریت

2008

25The effect of cholesterol concentration in th serum
with the age and sharing case on some physical
properties of the semen in Awassi rams
*Hobi, A.A.   *Hermiz, H.N.  **Al-Doori, M.K.
***Asofi, M.K.

المؤتمر العلمي الخامس لكلیة  
الزراعة / جامعة تكریت

2009

بعض الصفات الدمیة والیماحیویة للحمالن العواسیة المغذاة على 26
الشرش الطبیعي ( غیر المجفف ) وكوالح الذرة المجروشة

عبد  الكریم عبد الرضا هوبي   منذر كوركیس اسوفي   هاني ناصر 
م كسار جاسرهرمز   حاز 

مجلة االنبار للعلوم الزراعیة 
2009/ 2العدد 7المجلد

2009

تصمیم وتصنیع منظومة میكانیكیة النتاج االسفنجات المهبلیة 27
المشبعة بهرمون البروجسترون واستخدامه في توقیت الشیاع في 

االغنام
عبد الجبار عبد الحمید    عبد الكریم عبد الرضا هوبي      طالل 

مل عبد الكریم    خضیر عباس محمد    ایمان حسن كافي  كا

المؤتمر العلمي السابع للبحوث 
الزراعیة / وزارة الزراعة العراقیة 

 /2009

2009

3قائمة
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تابع .......... قائمة البحوث المنشورة 

السنةالمجلةوالقائمون بالبحثعنوان البحثت
) والموسم على بعض الصفات تاثیر المجموعة الوراثیة ( النوع28

الفیزیاویة وتشوهات النطف للسائل المنوي للكباش
عبد الكریم عبد الرضا هوبي  

مجلة البحوث الزراعیة  جامعة 
2009) 4(35كفر الشیخ 

2009

المقارنة بین تقانات التلقیح االصطناعي والطبیغي لدى النعاج 29
العواسي 

نهدي عبد   عبد الكریم عبد الرضا هوبي   احمد عالء الدین صالح 

مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 
41)4 (2010

2010

تاثیر المجموعة الوراثیة والعمر في بعض صقات الدم 30
الفیزیاویة والكیمیاحیویة لذكور الماعز

عبدالكریم عبد الرضا هوبي

مجلة جامعة كربالء العلمیة
2010

2010

والسلینیوم في نوعیة السائل المنوي Eدراسة تاثیر تجریع فیتامین 31
لدى الكباش العواسي

احمد یونس سعید     عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة االنبار للعلوم الزراعیة 
2011/  1العدد 9المجلد 

2011

تاثیر استعمال مخففات محتلفة في حفظ السائل المنوي للكباش 32
مئویة )5بالتبرید بدرجة حرارة ( المضربة

صالح مهدي عبد   عبد الكریم عبد الرضا هوبي    احمد عالء الدین 

مجلة جامعة كربالء العلمیة
9/1في 23رقم كتاب القبول 

 /2011

2011

33Estimation of hetrosis ,direct and maternal genetic
effects of body weights of Iraqi local goat and their

crosses with Damascus
H.N> Hermiz     A.A. Hobi  A.A> AL.Rawi   M.K.

Asofi

The 4th Kurdistan
Conference on

Biological sciences
2012

2012

34A study of some blood heamatology for different
genetic groups of sheep in Iraq

A.A. hobi

جامعة كربالء العلمیة رقم مجلة
2012/ 29/1في 15القبول

2012

استخالص البروتینات الدهنیة منخفضة الكثافة واستخدامها في 35
مخففات السائل المنوي للكباش العواسي

حازم كسار جاسر الصعب  و    عبد الكریم عبد الرضا هوبي 

مجلة االنبار للعلوم البیطریة / 
شهر حزیران  1العدد 6المجلد 

 /2013

2013

في تجمید السائل المنوي للكباش Trehaloseتاثیر استخدام الـ 36
العواسي

حازم كسار جاسر     عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مجلة االنبا للعلوم البیطریة
حزیران 1العد 6المجلد 

2013

2013

4قائمة
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شورةتابع .......... قائمة البحوث المن

السنةالمجلةوالقائمون بالبحثعنوان البحثت
التشخیص المبكر للحمل باستخدام جهاز السونار والبروجسترون في 37

النعاج العواسیة
صفاء صبار عطیة      عبد الكریم عبد الرضا هوبي

مقبول للنشر في مجلة جامعة 
2014بابل / كلیة الزراعة / 

2014

38

39

40

41

42

43

5قائمة
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القائمون بالبحثعنوان البحث ت
: المقارنة بین التلقیح االصطناعي فـي 1التلقیح االصطناعي في الماعز. 1

المهبــل أو عنــق الــرحم مــع التلقــیح الطبیعــي وباســتخدام الســائل المنــوي 
المخفف.

ي ، عبد الكریم عبد الرضا هوب
منذر كوركیس أسوفي ، أمیره 

حسین حمره
2DETERMINATION OF CERULOPLASMIN IN BLOOD

AND THE LEVEL OF COPPER IN SERUM AND LIVER

OF KARADI SHEEP IN SULAIMANI PROVINCE

1.EFFECT OF AGE

Elham Ahmed Husain*  ,

Abd Alkareem Abd Alreda

Hobi**

3DETERMINATION OF CERULOPLASMIN IN BLOOD

AND THE LEVEL OF COPPER IN SERUM AND LIVER

OF KARADI SHEEP IN  SULAIMANI PROVINCE.

2. EFFECT OF ANIMAL WEIGHT

Elham Ahmed Husain*  ,

Abd Alkareem Abd Alreda

Hobi**

4DETERMINATION OF CERULOPLASMIN IN BLOOD

AND THE LEVEL OF COPPER IN SERUM AND LIVER

OF KARADI SHEEP INSULAIMANI PROVINCE. 2.

EFFECT OF ANIMAL SEX.

Elham Ahmed Husain*  ,
Abd Alkareem Abd Alreda

Hobi**

: المقارنـــة بـــین األوقـــات المختلفـــة 2التلقـــیح االصـــطناعي فـــي المـــاعز .5
بـین التلقـیح للتلقیح االصطناعي  فـي الـرحم باسـتخدام النـاظور الـداخلي و 

لطبیعي.

عبد الكریم عبد الرضا هوبي  ، 
منذر كوركیس أسوفي ، أمیره 

حسین حمره 
: استخدام السائل المنوي المجمد 3التلقیح االصطناعي في الماعز.6

للتلقیح االصطناعي في المهبل أو عنق الرحم ومقارنته مع التلقیح 
الطبیعي.

ــــد  ــــذر كــــوركیس أســــوفي ،  عب من
لرضــا هــوبي ، أمیــره الكــریم عبــد ا
حسین حمره 

. المقارنة بـین التلقـیح االصـطناعي فـي 4التلقیح االصطناعي في الماعز.7
الـرحم بالنـاظور الـداخلي بأوقـات مختلفـة بعـد سـحب االسـفنجات المهبلیـة 

وباستعمال السائل المنوي المجمد مع التلقیح الطبیعي. 

عبد الكریم عبد الرضا هوبي  ، 
وفي ، أمیره منذر كوركیس أس

حسین حمره 
عبد الكریم عبد الرضا هوبي ،  ) لتشخیص الحمل في الماعزSonar(كـفـاءة اسـتخدام جـهاز الـسونار8

منذر كوركیس أسوفي، أمیره 
حسین حمره

المجلة االردنیة في العلوم الزراعیة

الجاهزة للنشر اوالمرسلةالبحوث



29

القائمون بالبحثعنوان البحث ت
9Early pregnancy detection in Awassi sheep by using real time

B – mode ultrasonography
صــفاء صــبار عطیــة ، عبــد الكــریم 
عبـــد الرضـــا هـــوبي  ، وائـــل احمـــد 

صالح المشهداني
تأثیر فصل السنة في قیاسات الخصیة والبربخ لدى ذكور الماعز المحلي 10

االسود 
ضا هـوبي ، أ.د.عبد الكریم عبد الر 

أ.د.حیــــدر عبــــد الرســــول ، علــــي 
شهاب احمد 

أ.د.عبد الكریم عبد الرضا هـوبي ، تأثیر فصل السنة في قیاسات المبیض في اناث الماعز المحلي االسود 11
أ.د.حیــــدر عبــــد الرســــول ، علــــي 

شهاب احمد 
تأثیر المجموعة الوراثیة والعمر في بعض صفات الدم الفیزیاویة 12

ویة لذكور الماعزوالكیمیاحی
ـــد الرضـــا هـــوبي*       ـــریم عب ـــد الك عب

محفوظ خلیل الـدوري**     هـاني 
ناصـــر هرمـــز*   منـــذر كـــوركیس 

اسوفي***
13

Effect of age on some physical and biochemical
blood parameters of Holstein fresian heifers

حازم كسار جاسر الصعب 
عبد الكریم عبد الرضا هوبي

احمد عالء الدین العاني

الجاهزة للنشر اوالمرسلةالبحوث
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موقع افامتهاتاریخهاعنوان الدورةت
كلیــة الزراعــة / 6/3/2014-5رفع كفاءة مدرسي االعدادیات الزراعیة1

جامعة بغداد
كلیــة الزراعــة / 20/5/2014- 19فوائد وطرق التشخیص المبكر للحمل باستخدام جهاز السونار2

جامعة بغداد
االضافات المستخدمة لتحسین حیویة السائل المنوي للكباش للحفظ 3

بالتبرید
كلیــة الزراعــة / 14/10/2014- 13

جامعة بغداد

اقامة الدورات التدریبیة
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جامعة بغداد
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عمادة كلیة الزراعة /    
جامعة بغداد

عمادة كلیة الزراعة /  عضو لجنة امتحانیة2008/ 317116/3
جامعة بغداد

لمي مركز احیاء التراث العانجاح ندوة العوم الزاعیة بین التراث والمعاصرة452825/5/2010
العربي 
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-1–قائمة كتب الشكر والتقدیر
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االرشاد الزراعي
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عمادة كلیة الزراعة /  
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-2–قائمة ........ كتب الشكر والتقدیرتابع .
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الرقم والتاریخنوع العضویةالجمعیة او اللجنةت
2007/ 11/ 13في 3241مقرر قسم الثروة1
ولغایة االن ....2007منذ عام مقرر اللجنة عضو اللجنة العلمیة في القسم 2
ولغایة االن......2007منذ مقرر اللجنةعضو لجنة الدراسات العلیا في القسم3
/ 2010/ 2009/ 2008/ 2007لالعوام وكیل رئیس اللجنةعضو اللجنة االمتحانیة في القسم4

2011 /2012 /2013 /2014
/ 2010/ 2009/ 2008/ 2007لالعوام وكیل رئیس اللجنةعضو لجنة التدریب الصیقي للطلبة 5

2011 /2012 /2013 /2014
2010عضو مشاركعضو جمعیة علوم االنتاج الحیواني6

عضو لجنة شراء منظومة التبرید لحقل 7
االبقار 

2010جنةوكیل رئیس الل

لجنة ذبح وبیع المنتجات الحیوانیة في 8
القسم 

2008/ 1/ 29في 302في رقم االمر 2009رئیس اللجنة

25/5/2010في 2626عضولجنة المشاركة في معرض السیادة 9
2010رئیس اللجنة لجنة معاینة الكتب التالفة 10

2/6/2008م في77عضو لجنة تثمین حیوانات الماشیة11
التكلیف بمهام رئاسة قسم الثروة 12

الحیوانیة
2009/ 15/11في 4405الكثر من ثالث مرات

16/5/2010في 2135

1/9/2013
2010/ 11/ 2في 5219رئیس اللجنةلجنة معرض السیادة13
زیارة مختبر البحوث الزراعیة في قضاء 14

االستقالل
2010/ 6/ 29في 3314رئیس اللجنة 

متابعة الدروس العملیة في االقسام 15
العلمیة كافة

2013/ 12/11في 384عضو لجنة

16/9/2014/م في 333عضو لجنة لجنة متابعة الحقل الحیواني16
18/9/2014/م في 396عضو لجنة لجنة صندوق التعلیم العالي 17

لجنة لألشراف على االعمال الخاصة 
الحیواني بممشى للحقل

10/12/2013في 5899رئیس اللجنة 

31/3/2014في 75رئیس اللجنة لجنة تحدید نسبة استالل 

في 7730عضواً لجنة خاصة باعمال االجازات الدراسیة
جامعة القاسم الخضراء 11/6/2015في 1958عضواً مناقشة طالبة الماجستیرزهور زهیر 

كلیة الزراعة
النظر بتدویر مالكات لجنة اعادة
الموظفین

12/7/2015في 5190رئیساً 

عضویة اللجان والجمعیات العلمیة 
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