
C.V

Name: Dr. Nasr Noori Al-anbari

Date of Birth: Baghdad    1969

Religion: Muslim

Martial statues Margie

No. of children: 3

Specialization: Animal Breeding

Position: Lecturer

Scientific Degree: Professor

Work Address: Department of  Animal Resources – College of

Agriculture University  of Baghdad - IRAQ.

Work Phone: /

Mobile: 07903156685

E-mail: nasr_noori@yahoo.com

First, Scientific Certification:

DateCollegeUniversityDegree science

1990AgricultureBaghdadB.Sc.

1998AgricultureBaghdadM.Sc.

2003AgricultureBaghdadPh.D.

---Any other



Second, Career:

Third, University Teaching.

From –ToThe (Institute / College)UniversityNo.

1994-2010College of AgricultureBaghdad1

1999-2008Technical college / Al-MusaibTechnical of Education2

From -ToWorkplaceCareerNo.

1994-1998College of Agriculture-BaghdadAgriculture engineer1

1998-2001College of Agriculture-BaghdadAssistant Lecturer2

2001-2004College of Agriculture-BaghdadLecturer3

2004-2010College of Agriculture-BaghdadAssistant Prof.4



Fourth, Courses Which You Teach:

YearSubjectDepartmentNo.

1998-1999Experimental DesignAnimal Recourses1

1999-2000GeneticsAnimal Recourses2

2000-2001Animal BreedingAnimal Recourses3

2002-2003Molecular BiologyAnimal Recourses4

2004-2005BiotechnologyAnimal Recourses5

2004-2005BiometryAnimal Recourses6

2004-2005ComputerAnimal Recourses7

2005-2006ComputerAnimal Recourses8

2006-2007ComputerAnimal Recourses9

2007-2008ComputerAnimal Recourses10

2008-2009ComputerAnimal Recourses11

2009-2010BiotechnologyAnimal Recourses12

2004-2005Advance of Animal BreedingAnimal Recourses13

2004-2005Genetic ConservationAnimal Recourses14



Fifth, Thesis which was supervised by :

YearDepartmentThesis TitleNo.

2004Anim. RecoursesFactors effect in calves mortality and cow culling1

2007Anim. RecoursesThe changes of blood traits with incidence of

retained

2

2006Anim. RecoursesPredicted of the production from dermatoglyphics3

2008Anim. RecoursePredicted for the some degree of reproductive

diseases dermatoglyphics

4

2007Anim. RecoursesGenetic evaluation of retained placenta in Holstein5

2008Anim. RecoursesEffect of reign and type of service in  some traits in

Friesian

6

2008Anim. RecoursesSeasonal variation in tests measurement and epidid.7

2007Anim. RecoursesGenetic evaluation of some production & reprod.8

2009Anim. RecoursesEstimate of the direct and indirect expected genetic9

2010Anim. RecoursesStudy of sex-chromatin and relationship with traits10

2010Anim. RecoursesStudy of cytoplasmic inheritance and sex ch.11

Sixth, Conferences which you participated:

Type of

Participatio

n

PlaceYearConferences TitleNo.

( بحث 

 /

بوستر 

حضو

ر)

PaperBabel Univ.2008Scientific conference 1st1

PaperMinistry of Agric.2009Scientific conference 7st2

PaperBrazil2006Conference (Genetic)3

Paper (2)Egypt2005Conference Ain shams

Univ

4

PaperTechnical Educ.2005Scientific conference 9st5

Paper (2)Tikret Univ.2006Scientific conference 2st6

Paper  (3)Jordon2007Scientific conference 6st7



PaperSyria2008Scientific conference8

SeminarMinistry of Agric2009Seminar9

Seventh, Scientific Activities:

Outside the CollegeWithin the College

Member of syndicate of

Agric.

Member of committee of post graduate
Discussions of Thesis in

other Uni

Statistical Analysis of post graduate students
-Member of committee man of discussion of post graduate
-Member of committee of animal production Science
-Member of committee of Univ. Lecturer
-Scientific Evaluation of thesis and research

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 Genetic analysis of body weight and dimensions of

sheep. Birth and Weaning

IPA Agric. 1999

2 Genetic analysis of body weight and dimensions of

sheep, 6, 9 and 12 months of age

IPA Agric. 1999

3 Some factors affecting certain growth traits in Friesian Iraqi Journal 2002

4 Hematological attributes of Iraqi sheep as influenced

by screw worm larvae infection

Iraqi Journal 2002

5 Genetic evaluation of the incidence of Mastitis in

Holstein Cattle

Iraqi Journal 2002

6 The Genetic Analysis of body weights and dimensions

of various ages in some breeding groups of sheep

Iraqi Journal 2002

7 The combined effect of PMSG and vitamin A

administration on some reproductive performance of

Awassi ewes

Iraqi J. Agric 1999

8 'Some factors affecting for age of dead on local Goats J. Al-Qadisiya 2001

9 Effect of year of birth and sex of lamb on birth weight

in Awassi sheep under bad management conditions

J. Al-Qadisiya 2001



10 Some factors affecting the incidence of retained

placenta in Friesian cows

Iraqi J. Agric 2002

11 Culling of cows in Friesian cattle heerd Iraqi J. Agric 2002

12 Genetic parameters of mastitis infection for Holstein

cows

Iraqi J. Agric 2003

13 California mastitis test as dependent and independent

variable in Holstein in cows

Iraqi J. Agric 2003

14 Calf mortality and culling of cows in heerd of

Holstein cattle.

Iraqi J. Agric 2003

15 Heritability estimates for  some growth traits of

Domascus Goats in Jordan

Iraqi J. Agric 2003

16 Sheep mortality and its causes in College of

Agriculture farm in Abu-Ghraib

J. Al-Qadisiya 2003

17 Some factors effects in body weight at 6, 9 and 12

months for local and cross-breed goats

Iraqi J. Agric 2004

18 The genetic parameters of somatic cell count and

some traits of milk production in cows

Iraqi J. Agric 2005

19 The role of cytoplasmic inheritance and maternal

effect in the some production traits

Dirasat.

Imman

2006

20 Genetic evaluation of the non return rate in Friesian

cattle. Iraqi

Iraqi J. Agric 2006

21 Genetic evaluation of number of lactations as

measurement of longevity in Holstein

Iraqi J. Agric 2006

22 Average milk yield at second birth as indicator of

production life in Holstein

Iraqi J. Agric 2006

23 Genetic evaluation of first milk yield and first calving

interval in a herd of Holstein. Iraqi

J. of Diala 2006

24 Genetic evaluation of the incidence of metritis in

Holstein

J. of Babel 2006

25 Estimate of variance component of maternal and

direct effects for some growth traits of Holstein cattle

J. of Babel 2007

26 Somatic cell count as indicator of the milk pollution

and mastitis in Friesian cows

J. of Ain

shams

2007

27 Genetic resistance of the in incidence of mitritis Brazil 2006

28 Effect of breeding efficiency estimated by Wilcox

equation

J. of Karbala 2008

29 Interactions of breeding system and productive status J. of Al-anbar 2009

30 Genetic evaluation of rams for TMY in Iraq Awassi Asian Res. 2009

31 Estimate of the direct and indirect expected genetic Iraqi J. Agric 2010

32 Predicted of milk composition from dermatoglyphics J. of Karbala 2009



Ninth, Membership:

 Member of syndicate of Agriculture engineers

 Member of committee of animal production  Sciences.

 Member of committee of University lecturer



Tenth, Awards and Certificates of Appreciation:

YearDonorName of Awards and CertificatesNo.

2010Central SystemCertificates of Appreciation1

1996-2009College of AgricCertification from College of Agric (7)2

3

4

5

6

Eleventh, Scientific literature:

Year of The PublicationScientific Literature TitleNo.

2007Biotechnology of sheep breeding1

Twelfth, languages:

 Arabic
 English

*Note: - Make a copy on CD.



السیره الذاتیھ

االنباريخضیر د. نصر نوري :   ـم ـــــــــاالســ

1969بغداد :تاریخ المیـالد 

متزوجالحالة الزوجیة :

(ثالثة)3دد األوالد  :ــعـــ

مسلم:الدیـــــــــــانة

تربیة وتحسین الحیوان:   صــالتـخـص

تدریسي:   ھ ــــــالوظیف

أستاذ الدرجة العلمیة :

جامعة بغداد –كلیة الزراعة –قسم الثروة الحیوانیة :   عنوان العمل

/العمل   :      ھاتف

:   الھاتف النقال

nasr_noori@yahoo.comكتروني :البرید إالل

.ة أوالً : المؤھالت العلمی

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

1990الزراعةبغدادبكالوریوس

1998الزراعةبغدادالماجستیر

2003الزراعةبغدادالدكتوراه

---أخرى



ثانیاً : التدرج الوظیفي .

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى-من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

2010-1994بغدادكلیة الزراعة1

2008-1999ھیئة التعلیم التقنيالمسیب-الكلیة التقنیة2

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

1998-1994بغداد-كلیة الزراعةمھندس زراعي1

2001-1998غدادب-كلیة الزراعةمدرس مساعد2

2004-2001بغداد-كلیة الزراعةمدرس3

2010-2004بغداد-كلیة الزراعةأستاذ مساعد4



رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست

1999و 1998تصمیم وتحلیل تجاربالثروة الحیوانیة1

2000و 1999علم الوراثةالثروة الحیوانیة2

2001و 2000الحیوانتربیة وتحسین الثروة الحیوانیة3

2003و 2002تربیة وتحسین الحیوانالثروة الحیوانیة4

2005و 2004علم االحیاء الجزیئيالثروة الحیوانیة5

2005و 2004برمجة حاسوبالثروة الحیوانیة6

2006و 2005برمجة حاسوبالمحاصیل الحقلیة7

2007و 2006برمجة حاسوبالثروة الحیوانیة8

2008و 2007برمجة حاسوبالثروة الحیوانیة9

2009و 2008برمجة حاسوبالثروة الحیوانیة10

2010و 2009تربیة وتحسین حیوان متقدمالثروة الحیوانیة11

2010و 2009التقانات الحیاتیةالثروة الحیوانیة12

2010و 2009االحصاء الحیاتيالثروة الحیوانیة13

2010و 2009صیانة المصادر الوراثیةروة الحیوانیةالث14



:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

العوامل المؤثرة في نسبة الھالك  وأستبعاد االبقار في  الھولشتاین1

للموالید وأستبعاد

2004الثروة الحیوانیة

2007الثروة الحیوانیةالتغیرات الدمیة المرافقة الحتباس المشیمة في مااشیة الھولشتابن2

2006الثروة الحیوانیةالتنبؤ بأنتاجیة أبقار الھولشتاین من خالل تحلیل صفات الخطوط الجلدیة3

2008الحیوانیةالثروةالتنبؤ بدرجة المقاومة لالمراض التناسلیة من خالل تحلیل صفات المخطم4

2007الثروة الحیوانیةالتقویم الوراثي لدرجة المقاومة الحتباس المشیمة في ماشیة الھولشتاین5

2008الثروة الحیوانیةتأثیر المنشأ ونوع التلقیح في عدد من الصفات لدى ماشیة الفریزیان6

2008ثروة الحیوانیةالالتغیرات الموسمیة في قیاسات الخصیة والبربخ لدى االغنام7

2007الثروة الحیوانیةالتقییم الوراثي لعدد من الصفات االنتاجیة والتناسلیة في الھولشتاین 8

2009الثروة الحیوانیةتقدیر العائد الوراثي المباشر والمرتبط عند الفطام لدى االغنام9

2010الثروة الحیوانیةفي االغنام عالقة صفات الصبغین الجنسي مع االداء االنتاجي والفسلجي 10

2010الثروة الحیوانیةدراسة الوراثة السایتوبازمیة وصفات الصبغین الجنسي في العواسي التركي11

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

بحثجامعة بابل2008العلمي االولمرالمؤت1
بحثوزارة الزراعة2009المؤتمر العلمي السابع2
بحثالبرازیل2006المؤتمر العالمي للوراثة3
بحثینمصر2005مؤتمر جامعة عین شمس4
بحثھیئة التعلیم التقني2005المؤتمر التاسع لھیئة التعلیم5
بحثینجامعة تكریت2006المؤتمر الزراعي الثاني6
ثالث بحوثاالردن2007المؤتمر الزراعي السادس7
بحثحلب- سوریا2008مؤتمر رعایة العلماء8
حلقة (محاضرة)وزارة الزراعة2009ندوة : واقع االنتاج الحیواني 9



. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة

عضو نقابة المھندسین الزراعینالعلیا عضو لجنة الدراسات 
مناقشات لالطاریح في الكلیات االخرىالتحلیل االحصائي لبحوث التدریسین والدراسات العلیا

-التقیم العلمي للبحوث واالطاریح
عضو جمعیة علوم االنتاج الحیواني
-عضو رابطة التدریسین الجامعیین

.أو تطویر التعلیمال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثیة فى مج

السنةالنشرمحلأسم البحثت

1999مجلة مركز أباءالتحلیل الوراثي الوزان الجسم وابعاده عند المیالد والفطام لدى األغنام1

1999باءمجلة مركز أشهر لدى األغنام12و 9، 6التحلیل الوراثي الوزان الجسم وابعاده عند عمر 2

على بعض مظاهرAوفیتامین PMSGالتأثیر المشترك للمعاملة بهرمون 3

األداء التناسلي لدى النعاج العواسیة

1999وزارة الزراعة

2001القادسیةجامعة بعض العوامل المؤثرة في العمر عند الهالك لدى الماعز المحلي4

2001العلوم الزراعیةى أبقار الفریزیانبعض العوامل المؤثرة في عدد من صفات النمو لد5

2002العلوم الزراعیةالفریزیانبعض العوامل المؤثرة في نسبة اإلصابة باحتباس المشیمة لدى أبقار6

2002العلوم الزراعیةالحلزونیةبعض الصفات الدمیة لألغنام العراقیة المخمجة بیرقات ذبابة النبر7

تحت المولود في الوزن عند الوالدة لألغنام العواسیةتأثیر سنة الوالدة وجنس8

ظروف إداریة ردیئة

2001القادسیة

مجلة هالك الموالید واسباب استبعاد األبقار في قطیع من ماشیة الهولشتاین.9

العلوم الزراعیة العراقیة

2003العلوم الزراعیة

2004العلوم الزراعیةلهولشتایناالمعالم الوراثیة لإلصابة بالتهاب الضرع في ماشیة10

برشیا المعدي في شدة اتأثیر تلقیح أفراخ اللحم المحلیة ضد التهاب جراب ف11

الخمج بمتالزمة التهاب الكبد واالجسام االشتمالیة

2004العلوم الزراعیة

2004جامعة دمشقالتقویم الوراثي لماشیة الهولشتاین لإلصابة بالتهاب الضرع12

درجة اختبار كالیفورنیا اللتهاب الضرع متغیر مستقل ومعتمد في ابقار13

الهولشتاین

2005جامعة تكریت

شهرًا لدى الماعز 12و 9، 6بعض العوامل المؤثرة في اوزان الجسم عند عمر 14

المحلي والمضرب

2005العلوم الزراعیثة

2005ھیئة التعلیمشیة الهولشتاینالعالقة بین الزیادة الوزنیة وانتاج الحلیب لدى ما15



تأثیر شدة االنتخاب بمدیات مختلفة في تقدیر العائد الوراثي المباشر والمرتبط 16

لدى الهولشتاین

2005العلوم الزراعیة

الحلیب لدى صفاتبعضالمعالم الوراثیة لمحتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة و 17

األبقار

2006العلوم الزراعیة

2006جامعة بابللمعالم الوراثیة والالوراثیة لبعض صفات النمو في ماشیة الهولشتاینا18

ماشیة دور الوراثة السایتوبالزمیة وتأثیر االم في بعض الصفات االنتاجیة لدى19

الهولشتاین

2006عین شمس

2006عبةالعلوم الزراالتقویم الوراثي لنسبة عدم العودة للشیاع في ماشیة الفریزیان20

التغیرات الفسلجیة والدمیة المرافقة لالصابة باحتباس المشیمة في ماشیة21

الهولشتاین

2007بایلجامعة

2006جامعة بابلالتقییم الوراثي لالصابة بالتهاب الرحم في ماشیة الهولشتاین22

التقییم الوراثي لعدد مواسم الحلیب كمقیاس لطول مدة الحیاة في ماشیة23

الهولشتاین

2006العلوم الزراعیة

معدل انتاج الحلیب لكل یوم للمدة من المیالد الى ثاني والدة كمؤشر على 24

الحیاة االنتاجیة للهولشتاین

2007العلوم الزراعة

االولى في التقییم الوراثي النتاج الحلیب في الموسم االول والمدة بین الوالدتین25

قطیع من الهولشتاین

2007تكریتمجلة

2007الجامعة االردنیةدرجة المقاومة لالصابة باحتباس المشیمة في ماشیة الهولشتاین26

تقدیر مكونات التباین وفق التاثیرات االمیة والمباشرة لبعض صفات النمو لدى 27

أبقار الهولشتاین في محطة االسحاقي

2007العلوم الزراعیة

كهورن االبیض أعتمادا على عدد من صفات البیض التقویم الوراثي لدجاج الل28

النوعیة

2007الشیخشرم 

2006الطب  البیطريالمعالم الوراثیة لالداء التناسلي لماشیة الهولشتاین29

التقییم الوراثي لدجاج اللكهورن االبیض أعتمادا على عدد من صفات السائل 30

المنوي

2007شرم الشیخ

لخالیا الجسمیة مؤشر لتلوث الحلیب واالصابة بالتهاب محتوى الحلیب من ا31

الضرع في أبقار الفریزیان

2007بني سویف

كمتغیر مسقل وتابع في مدة الحیاة Tomarالكفاءة التناسلیة المقدرة بمعادلة 32

والحیاة االنتاجیة في ماشیة الهولشتاین

2006جامعة كربالء

اء لقطیع من الهولشتاین ولعدة أجیال اعتمادا على تقدیر قیم الجدارة الوراثیة لالب33

وزن ابنائها عند المیالد

2006جامعة تكریت

التقویم الوراثي النتاج الحلیب في الموسم االول والمدة بین الوالدتین االولى في 34

قطیع من الهولشتاین

2007جامعة ذي قار

Wilcoxالتناسلیة المقدرة بمعادلة تقدیر قیم الجدارة الوراثیة لالباء وفق الكفاءة 35

لنسلها لدى ماشیة الهولشتاین

2007جامعة تكریت

تحلیل العالقة بین المدة بین الوالدتین ومدة الحیاة والحیاة االنتاجیة ألبقار 36

الهولشتاین في وسط العراق

جامعة تكریت 

2007

2007

2007جامعة دمشقاشیة الفریزیانتاثیر ونوع التلقیح في بعض الصفات االنتاجیة لدى م37

2007جامعة دمشق تاثیر المنشأ في بعض الصفات االنتاجیة لدى ماشیة الفریزیان38



تأثیر نوع التلقیح والمنشأ في المعالم الوراثیة لعدد من الصفات التناسلیة لدى 39

ماشیة الفریزیان

2007جامعة دمشق

مراض التناسلیة من خالل تحلل صفات التنبؤ بدرجة المقاومة لعدد من اال40

الخطوط الجلدیة على المخطم لدى ابقار الهولشتاین

2007جامعة دمشق

2006التعلیم التقنيتأثیر وراثة االم في بعض الصفات االنتاجیة لدى ابقار الهولشتاین41

حلیب المعالم الوراثیة لدرجة اختبار كالیفورنیا اللتهاب الضرع وبعض مكونات ال42

االساسیة لدى االغنام العواسیة االردنیة

2007الجامعة االردنیة

دور الوراثة السایتوبالزمیة وتأثیر االم في مكونات الحلیب الرئیسة لدى ماشیة 43

الفریزیان

2007جامعة كربالء

2007جامعة كربالءدرجة المقاومة الوراثیة اللتهاب الرحم في ماشیة الفریزیان44

2009جامعة دمشقثیر درجة حالة الجسم بعض الصفات اللبنیة لدى االبقار الجنوبیةتأ45

المعالم الوراثیة لدرجة حالة الجسم وعدد من الصفات االنتاجیة في االبقار 46

الجنوبیة المحلیة

2009جامعة دمشق

2009جامعة دمشقایندور الوراثة السایتوبالزمیة في مكونات الحلیب الرئیسة لدى ماشیة الهولشت47

2010جامعة دمشقتأثیر درجة حالة الجسم بعض الصفات االنتاجیة لدى االبقار الجنوبیة المحلیة48

التنبؤ ببعض الصفات االنتاجیة من خالل تحلیل صفات الخطوط الجلدیة على 49

المخطم لدى أبقار الهولشتاین

2010جامعة بایل

لیة من خالل تحلیل صفات الخطوط الجلدیة على التنبؤ ببعض الصفات التناس50

المخطم لدى أبقار الهولشتاین

2009مجلة الفرات

2009مجلة كربالءالتنبؤ بمكونات الحلیب الرئیسة في ضوء تحلیل صفات الخطوط الجلدیة لالبقار51

كمتغیر مستقل وتابع في Wilcoxتأثیر الكفاءة التناسلیة المقدرة بمعادلة 52

قاراالب

2008مجلة كربالء

التداخالت بین نظم التلقیح والحالة االنتاجیة لالناث مع شھر وسنة التلقیح 53

لالبقار

2009مجلة االنبار

2009باكستانالتقییم الوراثي للكباش وفق أنتاج الحلیب الكلي في االغنام العواسیة العراقیة54

2010العلوم الزراعیةالمتوقع أعتمادا على االداء المظھريتقدیر التحسین الوراثي المباش والمرتبط 55

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :اسعات

عضو نقابة المھندسین الزراعیین



عضو جمعیة علوم االنتاج الحیواني

عضو رابطة التدریسیین الجامعیین

و شھادات التقدیر.الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

2010التقییس والسیطرة النوعیةبراءة أختراع1
2009-1998جامعة بغداد-كلیة الزراعة7كتب شكر وتقدیر عدد 2

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

(االردن)2007االغنامالتقانات الحدیثة في تربیة 1

ات .ــثاني عشر :اللغ

العربیة

االنكلیزیة



CDملحوظة : یتم تسلیم نسخة على  


