
السیره الذاتیھ

بشرى سعدي رسول زنكنة: ـم ـــــــــاالســ

العراق-بغداد 1960:تاریخ المیـالد 

متزوجةالحالة الزوجیة :

الیوجددد األوالد  :ــعـــ

مسلمة:الدیـــــــــــانة

( تكنولوجیا دواجن )ثروة حیوانیة / دواجن :  صــالتـخـص

تدریسیة:   ھ ــــــالوظیف

استاذالدرجة العلمیة :

جامعة بغداد –كلیة الزراعة :  عنوان العمل

العمل   :        ھاتف

:   الھاتف النقال

alsafera2005@yahoo.comكتروني :البرید إالل

.: المؤھالت العلمیة أوالً 

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

22/61982زراعةبغدادبكالوریوس
1/8/2000زراعةبغدادالماجستیر
2007/ 30/9زراعةبغدادهالدكتورا
أخرى



ثانیاً : التدرج الوظیفي .

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

2002- 2000بغدادكلیة الزراعة1

2010- 2007بغدادكلیة الزراعة2

3

4

5

6

7

8

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

1997-1995جامعة بغداد–كلیة الزراعة معاون مھندس زراعي1

2002–2000جامعة بغداد–كلیة الزراعة تدریسیة2

2010–2007جامعة بغداد–كلیة الزراعة تدریسیة3

4

5

6



قمت بتدریسھا.رابعاً : المقررات الدراسیة التى 

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
2001- 2000اساسیات االنتاج الحیوانيالمكننة الزراعیة1

الثروة +المكننة الزراعیة 2

الحیوانیة

بحث +اساسیات االنتاج الحیواني 

تخرج

2007–2008

2008–2007اساسیات االنتاج الحیوانيالصناعات الغذائیة 3

تكنولوجیا دواجن و بحث الثروة الحیوانیة4

تخرج

2007–2008

بحث +اساسیات االنتاج الحیواني الثروة الحیوانیة+التربة 5

تخرج

2008 -2009

2009- 2008تكنولوجیا دواجنالثروة الحیوانیة6

مشكلة +اساسیات االنتاج الحیواني دكتوراة+التربة 7

خاصة

2009 -2010

2010- 2009تكنولوجیا دواجنالثروة الحیوانیة8

+ الثروة الحیوانیة9

دكتوراة

واشراف تربوي +بحث تخرج

تكنولوجیا دواجن

2009–2010

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

1

2

3

4

5

6

7



التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع دھامكان انعقاالسنةالعنوانت
المشاركة

المؤتمر العلمي االول لجمعیة علوم 1
الدواجن العراقیة

حضورجامعة السلیمانیة12/11/2007- 11

2

المحاضرة العلمیة لجمعیة 
فول                      

الصویا االمریكیة
حضوراالردن-عمان13/2/2008- 10

ة علوم المؤتمر العلمي الثاني لجمعی3
الدواجن العراقیة

جامعة- كلیة الزراعة28-29/12/2008
بغداد

مشاركة

المؤتمر العلمي التاسع لكلیة الطب4
البیطري

31/3-1/4/2009

كلیة الطب 
البیطري       

جامعة بغداد
حضور

5
الندوة العلمیة عن صناعة الدواجن 

كلیة الطب البیطري18/4/2009شاكل وحلولم
جامعة كربالء 

حضور

المؤتمر  العلمي السابع 6
مشاركةوزارة الزراعة28/10/2009- 26الزراعیةللبحوث     

7

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد الهندسة 
الوراثیة والتقانات االحیائیة 

للدراسات          
العلیا

معهد الهندسة الوراثیة    5/11/2009- 4
والتقانات االحیائیة

جامعة بغداد
حضور

8
الندوة العلمیة عن صناعة الدواجن    

جامعة - كلیة الزراعة23/11/209تها وافاق تطویرهافي العراق معوقا
دیالى

حضور

الندوة العلمیة االولى لبحوث النخیل 9
والتمور

جامعة - كلیة الزراعة24/11/2009
بغداد

حضور



10

الندوة العلمیة االولى عن استعمال 
ت الحدیثة لتطویر الوسائل والتقنیا

صناعة الدواجن في العراق

جامعة –كلیة الزراعة 26/11/2009
حضورالكوفة

11

الندوة العلمیة عن تربیة امهات فروج 
اللحم

جامعة –كلیة الزراعة 13/12/2009
حضوربابل

لجمعیة علوم المؤتمر العلمي الثاللث 12
لعراقیةالدواجن ا

جامعة- كلیة ازراعة14/12/2009
بغداد

حضور

ندوة علمیة عن المخدرات افة تنخر 13
جسد المجتمع

21/12/2009

جامعة  –كلیة الزراعة 
حضوربغداد

14

االدارة عنالندوة العلمیة الثانیة
المثلى للتسمید وعالقتها باالنتاجیة 

االعلى و دور
االفضل للمحاصیل والبیئة النوعیة

النظیفة

23/12/2009
قسم علوم التربة والموارد 

المائیة
جامعة  –كلیة الزراعة 
بغداد

حضور

15

الندوة العلمیة في مركز الحاسبة 
مشروع ابن سینا للتعلیم –االلكترونیة 

االلكتروني

3/3/2010
حضورجامعة  بغداد

16
العلمیة الثالثة عن ادارة الدواجن الندوة

حضورجامعة واسط14/4/2010في المناطق الحارة

17



الندوة العلمیة االولى لتربیة ورعایة 
الغزال في العراق

حضورجامعة بغداد 18/5/2010

18

الندوة العلمیة لالتحاد العراقي لمنتجي 
الدواجن وجمعیة علوم الدواجن 

التعاون مع امانة بغداد . العراقیة وب
عن تغذیة الدواجن في المناطق 

الحارة

قاعة الزوراء في متنزة 27/6/2010
حضورالزوراء

19

المؤتمر العلمي الرابع لكلیة الطب 
البیطري . علوم الطب البیطري 

ودورها في السیطرة على االمراض 
الوبائیة

24 -25/11/2010

–كلیة الطب البیطري 
جامعة بغداد

حضور

جامعة الكوفة بعنوان بالعلم –ي والنباتي لكلیة الزراعة المؤتمر العلمي الثاني للتقانات الحدیثة في االنتاج الحیوان
. (مشاركة)19/4/2012- 18والمعرفة تنهض الزراعة المعاصره بتاریخ 

المؤتمر العلمي الثاني لمركز أحیاء التراث العلمي العراقي بعنوان الحیوانات الداجنة بین التراث والمعاصرة في 
. (حضور)3/2012

وزارة الزراعة . في معرض بغداد الدولي للفترة من                 –المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعیة 
. (حضور)2012/ 21/3- 14

المؤتمر العلمي الثاني للمكننة الزراعیة بعنوان المكننة الزراعیة المتطورة في خدمة االنتاج الزراعي في كلیة 
. (حضور)19/4/2012- 18ترة من جامعة بغداد للف–الزراعة 

المؤتمر العلمي الدولي االول للتقنیات االحیائیة . في مركز بحوث التقنیات االحیائیة في جامعة النهرین بعنوان 
(حضور).12/11/2012- 11البحث العلمي في التقانة االحیائیة نهج للتنمیة الوطنیة للفترة من 

والغابات لجامعة الموصل بعنوان بالبحث العلمي تنهض الثروة الحیوانیة المؤتمر العلمي الثالث لكلیة الزراعة
.(مشاركة)14/11/2012- 13وتزدهر صناعتها للفترة من 

المؤتمر العلمي الخامس لكلیة الطب البیطري لجامعة القادسیة بعنوان النهوض بالثروة الحیوانیة خطوة اساسیة في 
.(حضور)22/11/2012- 21بناء العراق الجدید للفترة من 

جامعة بغداد بعنوان –االسباب والمعالجة لكلیة العلوم –المؤتمر العلمي االول للعواصف الترابیة وتأثیراتها البیئیة 
(حضور) .  18/10/2012- 17توحید الجهود العلمیة للتقلیل من تأثیرات العواصف الترابیة على البیئه للفترة من 

جامعة بغداد  بتاریخ –یة البحاث النخیل والتمور ، وحدة ابحاث النخیل والتمور لكلیة الزراعة الندوة العلمیة الثان



. (حضور)8/11/2012
المؤتمر العلمي الثالث للتنمیة وتطویر الجاموس لوزارة الزراعة بعنوان معآ لتطویر جاموس مابین النهرین بتاریخ 

. (حضور)20/12/2012
.       12/11/2012-11جامعة بغداد للفترة من –علوم وقایة النبات ، كلیة الزراعة المؤتمر الوطني الثالث ل

( حضور)
.(مشاركة)22/11/2012-21جامعة القادسیة للفترة من –المؤتمر العلمي الخامس لكلیة الطب البیطري 

الستثمار االجنبي في االقتصاد جامعة بغداد بعنوان دور ا–الندوة العلمیة لقسم االقتصاد الزراعي لكلیة الزراعة 
. (حضور)2012-12-18الزراعي العراقي ، بتاریخ 

-12- 20جامعة بغداد بعنوان تطبیقات استخدام المكتبة االفتراضیة بتاریخ –محاضرة علمیة في كلیة الزراعة 
.(حضور)2012

. 5/3/2012یة وادارة االبقار بتاریخ جامعة بغداد بعنوان التقانات الحدیثة في تغذ–ندوة علمیة في كلیة الزراعة 
(حضور)

جامعة بغداد بعنوان واقع تربیة –الندوة العلمیة الثامنة لجمعیة علوم االنتاج الحیواني العراقیة في كلیة الزراعة 
. (حضور)13/3/2013االبل في العراق بتاریخ 

27/3/2013حدیثة في ادارة الدواجن  الندوة العلمیة لجمعیة علوم الدواجن العراقیة بعنوان التوجهات ال
(حضور) .

. (حضور)4/2013جامعة بغداد بتاریخ  /–مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربیة في كلیة الزراعة 
جامعة بغداد –كلیة الزراعة –المؤتمر العلمي االول لعلوم وتكنولوجیات االنتاج الحیواني لقسم الثروة الحیوانیة 

( مشاركة) .11/11/2013- 10للفترة من 
حضارتنا تأسستجامعة بغداد بعنوان بالزراعة –كلیة الزراعة –المؤتمر العلمي االول لقسم المحاصیل الحقلیة 
(حضور) .9/10/2013- 8وبها نبني حاضرنا ونحمي مستقبلنا للفترة من 

جامعة االنبار بعنوان البحث العلمي الزراعي ودوره في    تحقیق -ةالمؤتمر العلمي الزراعي الرابع لكلیة الزراع
.(مشاركة)27/11/2013- 26االكتفاء الذاتي من الغذاء للفترة من 

جامعة بغداد   -ندوة علمیة بعنوان افاق االستزراع السمكي في العراق لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة
.(حضور) .10/12/2013بتاریخ 

وة علمیة متخصصة بصناعة الدواجن العراقیة بعنوان تحدیات وافاق تربیة الطیور الداجنة في العراق . كلیة ند
. (حضور) . 4/3/2014جامعة دیالى . بتاریخ –الزراعة 

–ندوة علمیة في توثیق وتطویر الصناعات الغذائیة التراثیة لقسم علوم االغذیة والتقانات االحیائیة لكلیة الزراعة 
(حضور).11/3/2014- 10جامعة بغداد للفترة من 



المؤتمر العلمي الخامس لجمعیة علوم الدواجن العراقیة بعنوان ازدهار صناعة الدواجن العراقیة یساهم في االمن 
.(مشاركة)15/5/2015الغذائي 

. (مشاركة)2015المؤتمر العلمي لمؤسسة المعاهد الفنیة في المسیب لعام 

. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة

عضوة في جمعیة علوم الدواجن العراقیة

أو تطویر ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع 

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

حیوي العراقي ومقارنته بالمعزز تصنیع المعزز ال1
الحیوي الحیوي االجنبي في التاثیر باالداء االنتاجي 

لفروج اللحم

علوم الدواجن مجلة

العراقیة

2010

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا

عضوة في جمعیة علوم الدواجن العراقیة



و شھادات التقدیر.الجوائز ر ، كتب الشكعاشراً: 



الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

5/11/2000رئاسة جامعة بغدادتقدیركتاب شكر 1
مركز تطویر طرائق التدریسكتاب شكر وتقدیر2

والتدریب الجامعي
21/11/2000

26/10/2009وزارة الزراعةهادة تقدیریةش3
4
5

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت
1

2

3

4

5

ات .ــثاني عشر :اللغ

العربیة

االنكلیزیة


CDملحوظة : یتم تسلیم نسخة على  



C.V

Name: Bushra Saadi Rasool Muhammad Zangana

Iraq–Baghdad–1960:Date of Birth:
:Religion

Muslim
Martial statues: Married

No. of children: None

poultry technology–Animal Resource:Specialization
Position: Lecturer

Scientific Degree: assistant professor

Work Address: University of Baghdad / College of Agriculture

Work Phone:

Mobile: 07702626658 - 07906487275

E-mail: alsafera2005@yahoo.com

First, Scientific Certification:

DateCollegeUniversityDegree science

22/6/1982AgricultureBaghdadB.Sc.

1/8/2000AgricultureBaghdadM.Sc.

30/7/2007AgricultureBaghdadPh.D.

Any other

From -ToWorkplaceCareerNo.



Second, Career:

Third, University Teaching.

From -ToThe (Institute / College)UniversityNo.

200-2002College of AgricultureBaghdad1

2007 -2010College of AgricultureBaghdad2

3

4

5

6

7

1995 -1997College of AgricultureAssistant Agriculture
engineer

1

2000 -2002College of AgricultureLecturer2

2007 -2010College of AgricultureLecturer3

4

5

6



Fourth, Courses Which You Teach:

YearSubjectDepartmentNo.

2001 -2000
Basics of animal

productionAgriculture machinery1

2008007-2
Basics of animal

Production +Graduation
research

Agriculture machinery +
Animal resource

2

2007 -2008Basics of animal
Production

Food industries3

2007 – 2008Poultry technology +
Graduation research

Animal resource4

2009–2008
Basics of animal

production +
Graduation research

Soil science and water
resource  + animal

resource
5

2008 – 2009Poultry technologyAnimal resource6

2009 – 2010
Basics of animal

production +
Special subject

Soil science and water
resource  +  PhD7

2009 – 2010Poultry technologyAnimal  resource8

2009 – 2010

Graduation research and
Educational of supervision

+
Poultry technology

Animal  resource + PhD
9



Fifth, Thesis which was supervised by :

YearDepartmentThesis TitleNo.

1

2

3

4

5

6

7

Sixth, Conferences which you participated:

Type of
Participatio

n

PlaceYearConferences TitleNo.

 )

بحث / 

بولس

رت

حضو

ر)

presencevUniversity of
Sulaimaniya11 – 12/2007

First Scientific Conference
of the Iraqi Association of

Poultry Science

1

presenceAmman – Jordan10-13/2/2008
Scientific lecture to the

American Soybean
Association

2

associating
Colloge of

Agriculture -
University of

Baghdad

28-29/12/2008

The second Scientific
Conference of the Iraqi
Association of Poultry

Science industries of
Iraqi poultry

3

Presence

Colloge of
Veterinary
Medicine -

University of
Baghdad

3 / 31 to
4 /1 / /2009

Ninth Scientific Conference
of the Colloge of Veterinary

Medicine - University

4



Presence

Karbala University
- Colloge of
Veterinary
Medicine

18/4/2009
Scientific Symposium for

the poultry industry
problems and solutions

5

associatingMinistry of
Agriculture26 -28 /1/2009

Seventh Scientific
Conference of Agricultural

Research

6

PresenceInstitute for
Genetic

Engineering and
biological

technologies
University of

Baghdad

4 - 5/11/2009
The second scientific

conference of the Institute
for Genetic Engineering

and biological technologies

7

PresenceColloge of
Agriculture -

University of Diyala
23 -11 - 2009

.

Scientific Symposium for
the poultry industry in Iraq,
constraints and prospects

of development

8

PresenceColloge of
Agriculture -
University of

Baghdad

24/11/2009
The first scientific

symposium for research
and dates palm

9

PresenceCologe of
Agriculture -

University of Kufa.26 /11 / 2009

The first scientific
symposium on the use of

modern means and
techniques for the

development of the poultry
industry in Iraq

10

PresenceColloge of
Agriculture -
University of

Babylon
13 /12 /2009

009

Symposium on Educational
mothers chicken

meat11

PresenceColloge of
Agriculture -
University of

Baghdad

14/12/2009The third scientific
conference of of Poultry

Science12

PresenceColloge of
Agriculture -
University of

Baghdad

21/12/2009A scientific symposium on
drug blight necrosis of the

body of society as

13



Presence
Department of Soil
Science and Water

Resource ,
Colloge of

Agriculture -
University of

Baghdad

23/12/2009

Second Scientific
Symposium entitled

optimal fertilization and
their relationship to

productivity and the role of
the Supreme

Better quality of crops and
the environment clean

14

PresenceTthe Center for
Electronic

Calculator - Draft
Avicenna e-

Learning University
of Baghdad

3/3/2010Scientific Symposium
15

Presence
University of Wasit14/4/2010Third Scientific Symposium

on the Management of
poultry in the tropics16

PresenceColloge of
Agriculture -
University of

Baghdad

18/5/2010The first scientific
symposium to raise and

care for deer in Iraq17

Presence
Conference holl

alzawra
27/6/2010poultry feed in the tropics18

Presence
Colloge of

Agriculture -
University of Anbar

11-12/10/2010
recruitment of scientific

research in the agricultural
sector scientific and

practical

19

PresenceColloge of
Veterinary
Medicine

University of
Baghdad

24-25/11/2010
Science of veterinary

medicine and its role in
controlling epidemic

diseases

20



Seventh, Scientific Activities:

Outside the CollegeWithin the College

Member of Iraqi poultry science

association

Eighth, Research Projects in The Felid of Specialization to

The Environment and Society or the Development of Education:

No. Research Title Place of Publication Year

1 Preperation of Iraqi Probiotic
and compard its effect with

forign probiotic on productive
performance of broiler

The Iraqi J . P . Sci. 2010

2

Ninth, Membership:

 Member of Iraqi poultry science









Tenth, Awards and Certificates of Appreciation:

YearDonorName of Awards and CertificatesNo.

5/11/2000University of
Baghdad

Memo for good job1

21/11/2000University of
Baghdad

Center of developin method of teaching and
university staff training

2

26/11/2009Ministry of
Agriculture

Certificates  of Appreciation3

4

5

6

Eleventh, Scientific literature:

Year of The PublicationScientific Literature TitleNo.

1

2

3

Twelfth, languages:

 Arabic
 English

Note: - Make a copy on CD.


