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ً .التدرج الوظيفي: ثانيا

ً .التدريس الجامعي: ثالثا

 الى- من الفترة الجامعة)الكلية/ المعھد( الجھةت

 1992-1988 جامعة بغداد كلية الزراعه/مدرس مساعد1

ب كلية الزراعه//مدرس2  1994-1992 غدادجامعة

 1999-1995 امعة بغدادج كلية الزراعه/طالبة دكتوراه3

 2001 جامعة بغداد كلية الزراعه/استاذ مساعد4

و�زالت مستمرة-2007 جامعة بغداد كلية الزراعه/استاذ5

 التاريخة الكليـــ الجامعةالدرجة العلمية

 30/6/1980 الزراعة بغدادبكالوريوس

 10/1988 الزراعة بغدادالماجستير

 10/1999 الزراعة بغدادهالدكتورا

---أخرى

 الى-الفترة من الجھة الوظيفةت

 1986-1980 كلية الزراعه/قسم الثروه الحيوانيه بكالوريوس/مھندس زراعي.م1

 1988-1986 كلية الزراعه/روه الحيوانيهقسم الث طالبة ماجستير2

3

4

5

6



ً .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسھا: رابعا

ةـــــالسن ادةـــــالممـــالقست
 1990 حيواني إنتاج أساسيات الثروة الحيوانية1

 1993-1991 بيئة حيوان الثروة الحيوانية2

 1995-1993 تكنولوجيا منتجات دواجن الثروة الحيوانية3

 2007-1999 تغذية دواجن الثروة الحيوانية4

 2010-2008 طيور داجنة إنتاج الثروة الحيوانية5

 2010-2008ئ طيور داجنةمباد الثروة الحيوانية6

 2010-2005 عليا/سموم طبيعية في تغذية الدواجن الثروة الحيوانية7

 2010-2005 عليا/1تغذية دواجن متقدم الثروة الحيوانية8

ً :التي أشرف عليھا) الرسائل،ا�طاريح(: خامسا

أو اسمت  السنــةمـــالقسةرسالال ا%طروحة

1
م ستويات مختلفة من بذور الحلبة في ع�ئق فروج اللحم تأثير استخدام

2003 ماجستير/الثروة الحيوانية على ا0داء اuنتاجي

2
 Pleurotusتأثير إضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري

ostreatus و ومحلفات زراعته الى العليقة في الصفات ا�نتاجية
 الفسلجية

2005 ماجستير/الثروة الحيوانية

مسحوق الثوم في الصفات ا�نتاجية تاثير اضافة مستويات مختلفة من3
2005 ماجستير/الثروة الحيوانية.والمناعية والفسلجية لفروج اللحم

للدجاج البياض اuنتاجي ا0داءتاثير استخدام كسبة وزيت السلجم في4
2005 دكتوراه/الثروة الحيوانيةو بعض الصفات النوعية للبيض

فيمتأثير استخدا5 والفسلجي اuنتاجي ا0داءفي ألعليقهنبات البابونك
2007 ماجستير/الثروة الحيوانية والميكروبي للدجاج البياض وفروج اللحم

6
في ألعليقه إلىاليانسون وزھرة نبات الكجرات بذور إضافةتأثير

فروجوىوطيور السلوا�داءا�نتاجي والميكروبي للدجاج البياض
 للحم

2009 دكتوراه/الثروة الحيوانية



7
تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى الع�ئق

2013 دكتوراه/الثروة الحيوانية والسمان الياباني لدجاج البيضوالفسلجي في ا�داء ا�نتاجي 

8
الع�ئق تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى

2014 ماجستير/الثروة الحيوانية والفسلجي لفروج اللحمفي ا�داء ا�نتاجي 

9
تأثير استخدام ا�نزيمات وتنقيع العلف في ع�ئق الدجاج البياض

الحاوية على الذره الصفراء او الحنطة في ا0داء اuنتاجي والفسلجي 
 والنسيجي

2016 دكتوراه/الثروة الحيوانية

ر مصدر الطاقة لعليقة ا0ساس في استجابة فروج اللحم 0ضافة تأثي 10
2016 دكتوراه/الثروة الحيوانية ا�نزيمات وا�حماض العضوية

ً .التي شارك فيھاالعلمية والندوات المؤتمرات: سادسا

مكانةــالسن عنوانالت
ھاأنعقاد

 نوع المشاركة
بوستر/بحث(

 بحث بغداد 2000 الث للبحوث الزراعية وزارة الزراعةالمؤتمر العلمي الث1

 بحث القادسية2001 مؤتمر جامعة القادسية لعلوم الطب البيطري2

 بحث بغداد 2003 المؤتمر الخامس للبحوث الزراعية3

 بحث جامعة حلب2004 ندوة ا�نتاج الحيواني4

ا/المؤتمر العلمي ا�ول5 و حماية حقوق لمستھلك ا�من الغذائي
و حماية المستھلك  دراسة بغداد 2005 العراقي لمركز بحوث السوق

 بحث مصر2005 قسم ا�نتاج الحيواني/المؤتمر العلمي العاشر لتغذية الحيوان6

القضايا البيئية المعاصرة/المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة7
 دراسة مصر 2006و المشاركة المجتمعية

و تكوين( منتجي الدواجن حول ندوة اتحاد8 تغذيةالدواجن
 دراسة اربيل 2006)الع�ئق

 بحث عمان2007 ا0ردنية الزراعيةالجمعية/المؤتمر السادس9

 بحث مصر بحث2007 السنوي/ المؤتمر العلمي الثالث الدولي 10

ا لتغذية الحيوان 11  بحث مصر2007 المؤتمر العلمي الحادي عشر



 بحث مصر 2008سكندريه الخامس لعلوم وتكنولوجيا ا�غذيه وا�لبانمؤتمر ا� 12

 بحث مصر2008 المؤتمر الدولي الثالث لعلوم ا�غذيه والتغذيه 13

 بحث عمان2008 المؤتمر العلمي ا�ول للنباتات الطبيه 14

 بحث حلب2008 مؤتمر اسبوع العلم الثامن وا�ربعين 15

 حضور بغداد2008 يوانيه وسبل ا�رتقاء بھاندوة واقع الثروه الح 16

 بحث بغداد2008 المؤتمر العلمي ا�ول لجمعية علوم الدواجن العراقيه 17

 بحث بغداد2009 المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري 18

 دراسة بغداد 2009 ندوة سياسة ا�غراق واثرھا على السوق والمنتج الوطني 19

 حضور بغداد2009 مستقبل صناعة اللحوم الحمراء في العراقةقشمؤتمر منا 20

 بحث عمان2009 الجامعيةالمؤتمر الثاني لبحوث الرسائل 21

 بحث بغداد2009 الزراعةالمؤتمر العلمي السابع لوزارة 22

 بحث مصر2009 المؤتمر العلمي الثاني عشر لتغذية الحيوان 23

 دراسة بغداد2010 السوق وحماية المستھلكثلمركز بحوالمؤتمر الوطني 24

 تدريب بولندا2010 تدريب الم�كات التدريسية 25



 حضور ا�نبار2010 لكلية الزراعه المؤتمر العلمي الثالث 26

 بحث عمان2010 مؤتمرالبلقاء للنباتات الطبية 27

و التكنولوجيا 28  حضور اربيل 2010 مؤتمر وزارة العلوم

 مقرر الجلسة واسط2010 ادارة الدواجن في المناطق الحارة ندوة 29

و تغذيتھا 30  مقرر الجلسة تكريت2010 ندوة ادارة امھات فروج اللحم

 حضور ا�نبار2010 ندوة واقع ماشية الحليب ومستقبلھا في العراق 31

ندوة ا�تجاھات الحديثة في تطوير انتاج اللحوم الحمراء في 32
 حضور تكريت 2010 العراق

 حضور بغداد 2010 ندوة تربية الغز�ن وافاق تطورھا 33

 حضور ديالى2010 الندوه العلميه الثانيه لتطوير صناعة الدواجن العراقيه 34

 مشاركة ببحث الكوفه 2010 المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم الدواجن العراقيه 35

الطبية زراعتھا وتطبيقات المؤتمر الدولي الثاني للنباتات 36
 حضور ا%ردن 2010.استخدامھا 

 حضور تركيا1/2011.المؤتمر العلمي الزراعي ا0ول 37

اشكيشير/ المؤتمر العلمي ا�ول لكلية زراعة علي نعمان 38
 مشاركة ببحث تركيا 4/2011 تركيا/

 حضور تكريت 4/2011.الندوة التخصصية عن برامج تغذية الدواجن 39

 مشاركة ببحث ديالى 5/2011 جامعة ديالى/المؤتمرالوطني ا�ول للبحوث الزراعيه 40

 حضور بابل 6/2011"تغذية وتربيةامھات فروج اللحم"الندوه العلميه 41

الدوره التدريبيه لمنظمة سيداعن تطويرالبنى التحتيه لدعم 42
 وره تدريبيهد السويد 9/2011 منظمة التجاره العالمية

 مشاركة ببحث تركيا2/2012 تركيا/انطاليا/المؤتمر العلمي ا�ول للغذاء والزراعه 43

كلية الطب/المؤتمر العلمي الرابع لجمعية علوم الدواجن 44
 اللجنه التحضيريه البصره 3/2012 جامعة البصره/البيطري 



جامعة/اعةكلية الزر/المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعيه 45
 مشاركة ببحث البصره 3/2012 البصره

الدوره التدريبيه تطويرالبنى التحتيه لدعم منظمة التجاره 46
 دورة تدريبية المغرب 4/2012 العالمية

 حضور بغداد4/2012 المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكائن والمعدات الزراعية 47

 حضور بغداد12/2012 راقيةلوزارة التخطيط العمؤتمر الجودة الوطني 48

 مشاركة ببحث بغداد11/2013 المؤتمر العلمي ا0ول لعلوم وتكنولوجيا اuنتاج الحيواني 49

التوجھات الحديثة"الندوه العلميه للعلوم الدواجن العراقية 50
 مشاركة بمحاظرة بغداد 3/2013"في إدارة الداواجن 

 حضور بغداد 3/2013 مرأة والعلوم في العراقالمؤتمر النسوي العلمي الثاني لل 51

 مشاركة ببحث الكوفة 4/2013 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة جامعة الكوفة 52

 حضور ا�نبار11/2013 البحث العلمي ودوره في تحقيق ا�كتفاء الذاتي من الغذاء 53

 حضور الىدي 3/2014 جامعة ديالى–الندوة العلمية لكلية الزراعة 54

 ببحثمشاركة رومانيا 6/2014 المؤتمر الدولي في رومانيا 55

 مشاركة ببحث ا%ردن 2014كلية الزراعة/المؤتمر العلمي الزراعي ا0ول في جامعة جرش 56

حلقة نقاشية عن واقع الثروة الحيوانية في النجف ا�شرف 57
 حضور الكوفه 2014 وسبل ا�رتقاء به 

مؤتمر الدولي للجامعة العلوم الزراعية والبيطرية في ال 58
 مشاركة ببحث رومانيا 2014 بوخارست

 حضور بغداد2014 اليوبيل الذھبي �نط�ق نشاط التلقيح الصناعي في العراق 59

المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن وجامعة ديالى 60
ببحوث مشاركة ديالى 2015.كلية الزراعة–

2عدد

. ا�خرى ا%نشطة العلمية: سابعا

 خارج الكلية داخل الكلية
و تقييم العديد من البحوث العلمية عضو في لجنة ا�ع�ف في التقيس

السيطرة النوعية



 عضو في لجنة المناھج في التعليم المھني عضو في لجان المناقشة

ال عضو في لجان ا�متحان الشامل و محكم دولي في مجلة المصرية للتغذية
 ا�ع�ف

تقييم بحوث علمية من مختلف جامعات عمل بوسترات للقسم
 العراق

في القاء محاضرات في يوم العلم عضو في لجان ا�متحان الشامل
 جامعات مختلفة

عضو في اللجان ا�متحانيه ولجان التدريب
 الصيفي

عضو في لجان مناقشة في مختلف
 جامعات العراق

يم نشرات ارشادية من مختلف وزارت تقي
 العراق

تدريس طلبة الدراسات العليا من مختلف
 جامعات العراق

عضو في لجان ا�شراف التربوي في قسم
 الثروة الحيوانية 

تقييم العديد من الرسائل وا�طاريح لطلبة
 الماجستير والدكتوراه

تقييم البحوث في مختلف الجامعات خارج
 العراق

ب  حوث الترقيات العلمية تقييم

عضو في لجان مقابلة طلبة الدراسات عضو في لجان است�ل البحوث العلمية
 العليا المتقدمين الى ا�متحان التنافسي 

 عضو في تقييم بحوث التعضيد

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

. التعليم

 السنة النشر محل أسم البحثت

1
تاثر وزن الجسم المفقود خ3ل فترة نزع الريش ا+جباري على
و الصفات النوعية للبيضة في الدجاج  و نسبة الھ3كات ا+نتاج

 البياض
 1987 مجلة العلوم الزراعية العراقية



فيB1تاثير التغذية با�ف�توكسين2 على نمو ونسيج الخصيتين
 1990 مجلة العلوم الزراعية العراقية البياضديكة امھات الدجاج 

و ا+جھاد الحراري علىB1تاثير التغذية با�ف�توكسين3
 1992 مجلة الدراسات ا+ردنية الصفات الفسيولوجية في امھات الدجاج البياض

وB1وكسينتتاثير تلوث ا+ع3ف با+ف43 على نسبة ا+خصاب
 1995 العلوم الزراعية العراقية مجلة ISA BROWNالفقس في دجاج 

5
تاثير استخدام مستويات مختلفة من الطاقة وا+حماض ا+مينية
ال3يسين والميثونين خ3ل مرحلة ا+نتاج على ا+داء ا+نتاجي 

 خ3ل فصل الصيف)فاوبرو(+مھات فروج اللحم
 2000 مجلة الزراعة العراقية

ع6 و درجة دراسة تاثير الموقع ووقت ا+ضاءة لى انتاج البيض
 2001 مجلة العلوم الزراعية العراقية خ3ل فصل الصيف) فاوبرو|(حرارة الجسم +مھات فروج اللحم 

7
على بعض الصفاتB1تاثير تلوث ا+ع3ف بسموم ا+ف3توكسين

على وزنB1تاثير ا+ف3توكسين.1.ا+قتصادية للدجاج البياض 
 داخليةالجسم واوزان بعض ا+عضاء ال

 2001 العراقية مجلة العلوم الزراعية

8
على بعض الصفاتB1تاثير تلوث ا+ع3ف بسموم ا+ف3توكسين

على نوعيةB1تاثير ا+ف3توكسين.2.ا+قتصادية للدجاج البياض 
و الفقس و على نسبتي ا+خصاب  وكمية البيض المنتج

 2001 العراقية مجلة العلوم الزراعية

 2001 العراقية مجلة العلوم الزراعية)فاوبرو(ن الغذائي المبكر على اداء فروج اللحم تاثير التقني9

10 
و نظم تغذيةأت و(ثير استخدام نسب بروتين مختلفة حرة
خ3ل مرحلة ا+نتاج على ا+داء ا+نتاجي +مھات فروج)مقننة

 خ3ل فصل الصيف)فاوبرو(اللحم 
 2002 مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري

11 
تاثير موعد تقديم العلف مع استخدام نوعيم من الع3ئق ا+نتاجية
خ3ل مرحلة ا+نتاج على ا+داء ا+نتاجي +مھات فروج اللحم 

).فاوبرو(

المؤتمرالعلمي الخامس للبحوث
 2002 الزراعية

12 
في Pleurotus ostreatusتأثير استعمال الفطر المحاري

ات ا+نتاجية والنوعية لذكور كتاكيت العليقة على بعض الصف
 اللحم

 2005 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف

و نسبة التشافي لذبائح فروج اللحم باستخدام 13 التحليل الكيميائي
 2005 مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري.التقنين الغذائي المبكر

و السائلة 14 في ا+داء تاثير استخدام نوعين من الخميرة الجافة
 2005 مجلة العلوم الزراعية العراقية)CD(ا+نتاجي لذكور امھات فروج اللحم 

و 15 تاثير بذور الحلبة ومسحوق الثوم على كوليسترول الب3زما
 2006 جامعة كرب3ءمجلة.التراي اسيل كليسرايد في دجاج اللحم

ع3ئق الى Pleurotus ostreatus تاثير اضافة الفطر المحاري 16
و ا+نتاجية  2006.مجلة التقني فروج اللحم في الصفات الفسلجية



و 17 تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة البادئ على الصفات ا+نتاجية
و ا+ع3ف المناعية والفسلجية لفروج اللحم  2006 المجلة المصرية للتغذية

نتاجي تاثير مستويات من بذور الحلبة في العليقة في ا+داء ا+ 18
 2006 مجلة العلوم الزراعية العراقية لفروج اللحم

تاثير استخدام كسبة وزيت السلجم في ع3ئق الدجاج البياض على 19
و الكولسترول في البيض المنتج  2006 المجلة المصرية لعلوم الدواجننسب ا+حماض الدھنية ا+ساسية

20 
تاثير اضافة نسب من مخلفات زراعة الفطر

الى العليقة في بعض Pleurotus ostreatuريالمحا
)CD(الصفات الفسلجية لذكور امھات فروج اللحم خط

 2006 مجلة العلوم زراعية العراقية

و 21 تاثير استخدام بذور الحلبة في بعض صفات ا+داء ا+نتاجي
 2006 مجلة ا+نبار للعلوم الزراعية الفسلجي لفروج اللحم

و انعكاسھا على صحة المستھلكتلوث ا+ع3ف بالسم 22  2006 المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئةوم الفطرية

23 
ا+داء ا+نتاجي لذكور فروج اللحم المغذاة على ع3ئق تحتوي

 Pleurotus ostreatu على نسب مختلفة من الفطر المحاري
 باعتباره من الفطريات الغذائية الطبية

جامعة–اني المؤتمر العلمي الدولي الث
 2006 جنوب الوادي

و 24 تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة النھائي في الصفات ا+نتاجية
 2006 مجلة علوم الدواجن العراقية المناعية والفسلجية لفروج اللحم

25 
 تاثير اضافة مستويات مختلفة من محلفات الفطر المحاري

Pleurotus ostreatus و الى العليقة فيبعض الصفات ا+نتاجية
 الفسلجية لذكور فروج اللحم

 2006 براءة اختراع مرسلة

ا لرمان المجفف في عليقة الدجاج البياض 26  2007 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف استخدام قشر

دراسة بعض الصفات النوعية للحم دجاج فروج اللحم المغذى 27
 2007 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف Matricaria recutitaالبابونج على ع3ئق تحتوي نبات

تأثير استخدام مسحوق الحصالبان في تحسين بعض الصفات 28
 2007 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف الفيزيائية والكيميائية والحسية للحم صدر الدجاج المفروم المبرد

في ع3ئق الدجاج  Matricaria recutitaاستخدام نبات البابونك 29
 2007 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف.البياض

2008 المؤتمر العلمي الزراعي الرابع تأثير استخدام بذور السلجم في ا+داء ا+نتاجي لدجاج البيض 30



تأثير استخدام كسبة بذور السلجم في ا+داء ا+نتاجي للدجاج 31
 2008 راعيهمجلة تكريت للعلوم الز البياض

دراسة بعض الصفات النوعية للحم صدر الدجاج المغذى على 32
 Matricaria recutitaنبات البابونك 

مجلة ا+سكندرية لعلوم وتكنولوجيا
 2008 ا+غذية

33 
تأثير استخدام نبات الزعتر على لحوم الدجاج المغذى على.

يائية مستويات مختلفة من الدھن في العليقة في الصفات الفيز
.والكيميائية والحسية للحومھا المبردة 

 المؤتمر الدولي الثالث للمركز القومي
 2008 للبحوث

تاثير استخدام نبات الحصالبان في ا+حتفاظ بالخصائص النوعية 34
 2008 مجلة جامعة الملك فيصل والحسية واطالة فترة ص3حية لحم الدجاج المفروم المبرد

35 
زھرة البابونك الى العليقة في الصفات تاثير اضافة مسحوق

ا+نتاجية والصفات النوعية للذبيحة وبعض الصفات الفسيولوجية 
 والميكروبية لفروج اللحم

جامعة كفر،مجلة البحوث الزراعية
 2008 الشيخ

تاثير اضافة بيكولونات الكروم الى ع3ئق كتاكيت اللحم عل 36
و نشاط ا+نزيمات ال  2008مجلة جامعة المنصوره للعلوم الزراعية ھاضمةا+داء ا+نتاجي

تأثير اضافة زھرة نبات البابونك الى العليقة في الصفات 37
 2009 العراقية مجلة علوم الدواجن.ا+نتاجية لطيور السمان 

اليانسون والبابونج(تأثير استخدام بعض النباتات الطبية 38
 2009 مجلة بحوث النظائروا+شعاعيولوجي في السمان اليابانيعلى ا+داء ا+نتاجي والفس) والجنزبيل

كمضاد اكسدة طبيعي للحوم فروج اللحم Sageاستخدام المرمية 39
 2009 المجله المصريه للتغذيه وا+ع3ف.المغذاة على نسب مختلفة من الدھن في ع3ئقھا

ت تأثير اضافة الكركديه الى عليقة الدجاج البياض على الصفا 40
 2009 المجله المصريه للتغذيه وا+ع3ف ا+نتاجيه ونوعية البيض خ3ل موسم الصيف

في عليقة طيور السلوى في ا+داء ا+نتاجي تأثير استخدام الزعتر 41
 2009 مجلة الزراعه العراقيه ونوعية البيض

42 
تاثير اضافة مسحوق زھرة البابونك الى العليقة في الصفات

 الصفات الفسلجية وا+حياء الدقيقة ل3ثنى عشرا+نتاجية وبعض 
.و القولون للدجاج البياض

المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب
 2009 البيطري

الى عليقة فروج  Hibiscus sabdariffaهتاثير اضافة الكركدي 43
و الفسيولوجية خ3ل فصل الصيف  2009و ا+ع3فالمجلة المصرية للتغذية اللحم على الصفات ا+نتاجية

و النھائي تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة 44 في الصفات البادئ
و المناعية والفسلجية لفروج اللحم و التكنولوجيا ا+نتاجية  2011 المجلة العلمية للعلوم

المؤتمر الوطني لمركزبحوث السوق تلوث البيئه بفض3ت الدواجن وتداعياتھاعلى صحة ا+نسان 45
 2010 المستھلك وحماية



تاثير اضافة مستويات محتلفة من بذور اليانسون في عليقة طيور 46
.السلوى في ا+داء ا+نتاجي 

و المؤتمر الرابع لعلوم الغذاء
 2010،مصر.التغذية

 2010 الھيئة العربية للطاقة الذرية المؤتمر العربي العاشر ل�ستخدامات السليمة للطاقة الذرية 47

ير اضافة مستويات محتلفة من نبات الكجرات في العليقة في تاث 48
.ا+داء ا+نتاجي لفروج اللحم

و المؤتمر الرابع لعلوم الغذاء
 2010،مصر.التغذية

تأثير مستويات مختلفة من بذور الكزبرة في مكونات الغذاء على 49
.اداء فروج اللحم تحت ظروف الصيف

International journal poultry 
sceince 2010 

و 50 تأثير مستويات مختلفة من زيت الكزبرة على ا+داء ا+نتاجي
بعض الصفات الفسلجية تحت ظروف الصيف

Pakistan Journal of   Nutrition2011 

تأثيراضافة مستويات مختلفة من الكجرات في عليقة الدجاج 51
 البياض

اشكيشير/المؤتمر الزراعي ا+ول
 2011 تركيا/

تأثيراضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون الى العليقه في52
اداء الدجاج البياض

اشكيشير/المؤتمر الزراعي ا+ول
تركيا/

2011 

اشكيشير/المؤتمر الزراعي ا+ول تأثيراضافة مستويات مختلفة من الزعترفي عليقة الدجاج البياض 53
 2011تركيا/

ة من الكجرات في عليقة الدجاج تأثيراضافة مستويات مختلف 54
 2011 مرسل الى مؤتمر تركيا البياض خ3ل فصل الصيف

و ازھار الكركديه في تاثيرھا على ا+داء 55 مقارنة بذور اليانسون
 2011 عمان/مجلة علوم البيئه المتقدم.ا+نتاجي لفروج اللحم

كزبره التاثيرالنسيجي كنتيجه +ضافة مستويات مختلفه من زيت ال 56
 2011 مجلة ديالى للعلوم الزراعيه في عليقة فروج اللحم على ا+معاء الدقيقه

التاثير النسيجي ل3معاء الدقيقه عند اضافة مستويات مختلفه من 57
 2011 المجلة المصرية للتغذية وا+ع3ف بذور الكزبره

58 
تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون في العليقة في

فروج اللحماءاد  
المؤتمرالعلمي ا+ول للغذاء

 2012 تركيا/انطاليا/والزراعه

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعهتاثيراضافة مستويات مخلفه من الكجرات في عليقة طيورالسلوى 59
 2012 جامعة البصره

تاثيراضافة مستويات مختلفة من نبات الزعتر في العليقه في 60
تاجي لفروج اللحما�داء ا�ن  2012 مجلة جامعة كرب3ء العلمية 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكاويه على 61
 2012 مجلة جامعة البلقاء التطبيقية ا�داء وبعض الصفات الفسلجية والمناعية للفروج اللحم

تأثير اضافة فيتامين سي وازھار نبات الكجرات الى عليقة فروج 62
 2012 المجلة الدولية للعلوم والتكنولوجيام في ا�داء ا�نتاجياللح

تأثير استخدام بذور الحلبة خ�ل مرحلة النمو في ا@داء ا?نتاجي 63
)فاوبرو(والفسلجي وقطعيات الذبيحة لذكور أمھات فروج اللحم 

International journal for 
Sciences and Technology. 2012 



مستويات مختلفة من بذور اليانسون الى العليقة في تأثير إضافة 64
.أداء فروج اللحم 

Journal of Agriculture 
Science and Technology 2012 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من الكجرات في عليقة طيور 65
 2012 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية.السلوى 

@نزيم الفايتيز في ع�ئق تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة 66
.طيور السمان الياباني في الصفات النوعية للبيض 

المؤتمر العلمي ا�ول لعلوم وتكنولوجيا
 2013 ا�نتاج الحيواني

تأثير أضافة نسب من مجروش الريحان الى العليقة في الصفات 67
 الفسلجية والمناعية لفروج اللحم

أة المر(المؤتمر العلمي النسوي الثاني
 2013)والعلوم في العراق 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكمون على 68
 CIGR V Conference 2013 2013 أداء وبعض الصفات الفسلجية والمناعية لفروج اللحم

تأثير اضافة مستويات مختلفة من اوراق الكجرات الى العليقة في 69
 Series D Animal Science 2014. اداء طائر السلوى 

تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة @نزيم الفايتيز في ع�ئق 70
 2014 مجلة العلوم الزراعية العراقية طيور السمان الياباني في ا�داء ا�نتاجي 

تأثير أضافة مستويات مختلفة من ازھار الكركدية الى ع�ئق 71
 2014 في رومانيا المؤتمر الدوليطيور السمان الياباني 

72 
تأثير ا?ضافة المتداخلة لمجروش بذور الريحان والكراوية الى

العليقة في ا@داء ا?نتاجي وأعداد ا�حياء المجھرية في اللفائفي 
لفروج اللحم 

المؤتمر العلمي الزراعي ا�ول في كلية
 2014 جامعة جرش/ الزراعة 

@نزيم الفايتيز في ع�ئق تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة 73
 2014 مجلة العلوم الزراعية العراقية طيور السمان الياباني في الصفات النوعية للبيض 

 الى العليقةمختلفة من زھرة الكركديه إضافة مستويات تأثير 74
على أداء السمان الياباني

المؤتمر الدولي للجامعة العلوم
 2014 الزراعية والبيطرية في بوخارست

تأثير إضافة مستويات مختلفة من نبات الشبنت المجفف الى 75
العليقة في ا@داء ا?نتاجي لفروج اللحم 

المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم
 2015 الدواجن العراقية 

تأثير أضافة بذور الريحان الى العليقة في بعض الصفات 76
. الفسلجية والمناعية لفروج اللحم 

علمي الخامس لجمعية علوم المؤتمر ال
 2015 الدواجن العراقية

77 
تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكمون او الزنجبيل

الى العليقة على ا@داء ا?نتاجي وبعض مقاييس الدم الفسيولوجية 
. لطيور السمان الياباني 

 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

78 
الكمون والريحان المطحونة الى تأثير أضافة مزيج من بذور

في العليقة في اداء فروج اللحم وبعض اعداد ا�حياء المجھرية
. اللفائفي

المؤتمر الدولي الثاني للغذاء وفن
 2015 الطھو في تركيا



تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى 79
العليقة في الصفات ا�نتاجية لفروج اللحم 

كاديمية العالمية للعلوم والھندسة ا�
 2015 والتكنولوجيا

تاثير استخدام ا�نزيمات ونقع العليقة على الصفات النوعية 80
 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية.للبيضة

81 
تاثير اضافة مستوياتمختلفة من مسحوق الكمون او الزنجبيل الى

ييس الدم الفسيولوجية العليقة على ا�داء ا�نتاجي وبعض المقا
لطيور السمان الياباني

 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى 82
.الع�ئق في ا�داء ا�نتاجي الدجاج البياض

Published in Scientific Papers. 
Series D. Animal Science 

2015 

اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى تاثير 83
لفروج اللحم الع�ئق في ا�داء ا�نتاجي 

Dubai UAE Mar 
World Academy of Science, 
Engineering and Technology 

2016 

.والدوليةالھيئات العلمية المحلية عضوية:تاسعا

 عضو في جمعية علوم الدواجن العراقية�

في�  الحيواني العراقية ا�نتاج جمعية عضو

 المصرية وا�ع3فعضو في جمعية التغذية�

 عضو في جمعية علوم الدواجن المصرية�

 العراقية وس3مة ا�غذيةعضو في جمعية الغذاء�

 الجامعييننالتدريسييعضو في رابطة�

.والتطويرعضو في ھيئة المستشارين لدى دائرة البحث�

، كتب الشك: عاشراً .و شھادات التقدير الجوائزر

 السنة الجھة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة التقديرت



 2009 وزير التعليم العالي والبحث العلمي تھنئة بالحصول على الترقية1

شھادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي السابع2
 2009 وزير الزراعة للبحوث الزراعية

ديرية للمشاركة في مؤتمر مركز بحوث شھادة تق3
و حماية المستھلك  2010 وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوق

و البحث العلمي شھادة تقديريه للتميز بيوم العلم4  2010 وزير التعليم العالي

 2010 جامعة واسط/عميد كلية الزراعة كتاب شكر للمشاركة في فعاليات الندوة العلمية5

كلية الزراعه ھادة تقديرية للمشاركة في مؤتمرش6
 2010 جامعة ا+نبار/عميد كلية الزراعه جامعة ا+نبار/

كلية الزراعه شھادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر7
 2010 رئيس جامعة الكوفه جامعة الكوفه/

8
كلية الزراعه شھادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر

 2010م الدواجن العراقيهرئيس جمعية علو جامعة الكوفه/

النباتات الطبيه شھادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر9
 2010 عميد كلية الشوبك عمان/كلية الشوبك/جامعة البلقاء

7كتاب شكر للجھود المتميزه كمقررة قسم الثروه 10
 2007 عميد كلية الزراعه سنوات

 كتاب شكر للجھود في انجاح المؤتمر العلمي الثاني 11
 2009 وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجمعية علوم الدواجن

برنامج انماء ل3عمال شھادة تقديرية للمشاركة في 12
 2009 رئيس المشروع     USAID الزراعيه لمناقشة مستقبل اللحوم الحمراء

في المؤتمر العلمي التاسع شھادة تقديرية للمشاركة 13
 2009 لجنه التحضيريهرئيس ال لكلية الطب البيطري

في المؤتمر العلمي الدولي شھادة تقديرية للمشاركة 14
 2006 رئيس المؤتمر جامعة جنوب الوادي/الثاني للبيئه 

في المؤتمر العلمي شھادة تقديرية للمشاركة 15
 2003 وزير الزراعه الخامس للبحوث الزراعيه



 2010 عميد الكليه ديهبقاء في جامعة شجيجين البولنشھادة تقديرية لل 16

الشھادة تقديرية للمشاركة 17 ثالث في المؤتمر العلمي
 2007 رئيس المؤتمر للجمعيه المصريه للسموم البيئيه

في المؤتمر العلمي الثالث شھادة تقديرية للمشاركة 18
 2008 رئيس المؤتمر لعلوم الغذاء والتغذيه

ك شكر للجنة شراء ا+رواب الجامعيه 19  2010 لية الزراعهعميد

 2011 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شھادة تقديريه للتميز بيوم العلم 20

 2011 رئيس جامعة بغداد للتميز بيوم العلمشھادة تقديرية 21

في المؤتمر العلمي ا+ول شھادة تقديرية للمشاركة 21
 2011 عميد كلية الزراعه تركيا/اشكيشير/للزراعه 

في المؤتمر العلمي تقديرية للمشاركة شھادة 22
 2011 عميد كلية الزراعه جامعة ديالى/الوطني ا+ول للبحوث الزراعيه 

في المؤتمر العلمي ا+ول شھادة تقديرية للمشاركة 23
 2012 عميد كلية الزراعه تركيا/انطاليا/للغذاءوالزراعه 

24 
 في المؤتمر العلمي الرابعشھادة تقديرية للمشاركة

لجمعية علوم الدواجن في كلية الطب البيطري
 جامعة البصره/

 2012 عميد كلية الزراعه

في المؤتمر العلمي الثاني شھادة تقديرية للمشاركة 25
 2012 عميد كلية الزراعه جامعة البصره/لكلية الزراعه

 2012 رئيس قسم ا�نتاج الحيوانيكتاب شكر وتقدير في الحضور حفلة تخرج الطلبة 26

شھادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني 27
 2012 عميد كلية الزراعة لكلية الزراعة جامعة كرب3ء

كتاب شكر وتقدير في التھيئة والتحضير وتنظيم 28
 2013 عميد كلية الزراعة الندوة التي نظمت من قبل جمعية علوم الدواجن

جامعة كتاب شكر وتقدير للمساھمة في حصول 29
 2013 رئيس جامعة بغداد)3.160(بغداد على المركز 

كتاب شكر في التھئية والتحضير للمؤتمر العلمي 30
 2014 رئيس قسم ا�نتاج الحيواني لقسم الثروة الحيوانية 



 2015 جامعة ديالى–عميد كلية الزراعة من كلية الزراعة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير 31

وتقدير من كلية الزراعة جامعة القاسم كتاب شكر 32
 الخضراء 

عميد كلية الزراعة جامعة القاسم
 2015 الخضراء 

 2015 وزارة التربية كتاب شكر وتقدير من وزارة التربية 33

شھادة حضور في المؤتمر الدولي الثاني للغذاء 34
 2015 تركيا في تركيا وفن الطھو 

.و المترجمةأ الكتب المؤلفة: حادى عشر

 سنة النشر أسم الكتابت

 2010للتعليم المھني/تربية الدواجن1

 2010للتعليم المھني/تربية الحيوان2

.اتــاللغ:ثاني عشر

.العربية�

.ا�نكليزية�



J.Hamodi unbulSDr.:Name
Date of Birth: Baghdad:14-12-1958  

Religion: Muslim 

Martial statues: Married  

No. of children: 3 children

Specialization: Animal Resource / Poultry Nutrition  

Position: Teaching 

Scientific Degree: Professor 

Work Address:Animal Resource Dept .,College of Agriculture, 

Universityof Baghdad.

Work Phone: -

Mobile:  -

E-mail: sunbulsssm2000@yahoo.com 

First,    Scientific Certification:

Date College University Degree science
30/6/1980 Agriculture Baghdad B.Sc. 

10/1988 Agriculture Baghdad M.Sc. 

10/1999 Agriculture Baghdad Ph.D. 

---Any other 



Second,     Career:

Third,     University Teaching.

From –To The (Institute / College) University No.
1988-1992 University of     Baghdad Assistant Lecturer 1

1992-1994 University of     Baghdad Lecturer 2

1999-1995  University of     Baghdad Ph.D.Student 3

2001 University of     Baghdad Assistant Professor4

2007-continue  University of     Baghdad Professor 5

6

7

8

From –To Workplace Career No.
1980-1986 University of     

Baghdad 

Technical             1

1986-1988 University of     
Baghdad   

M.Sc.Student 2

3

4

5

6



Fourth,  Courses Which You Teach:

Year Subject Department  No.
1990 principle of Animal ProductionAnimal Resource 1

1991-1993 Animal Environment Animal Resource 2

1993-1995 Poultry product TechnologyAnimal Resource 3

1999-2007 Poultry NutritionAnimal Resource 4

2008-2010 Production in PoultryAnimal Resource 5

2008-2010 The principles of poultryAnimal Resource 6

2005-2010 Natural toxins in poultry nutrition 
/Graduate

Animal Resource 7

2005-2010 Graduate/Advance Poultry NutritionAnimal Resource 8



Fifth,   Thesis which was supervised by :

Year Department Thesis Title No. 

2003 Animal Resource /M.Sc. The effect of using different dietary levels of fenugreek 
(Trigonella foenum graceum) on broiler performance

1

2004 Animal Resource /M.Sc The effect of adding Oyster Mushroom (Pleurotus 
ostreatus) and its agricultural by – products to the 

2

2005 Animal Resource /M.Sc Supplementation of broiler diet with garlic powder and 
their effects on productive , immunological and 
physiological characteristics 

3

2005 Animal Resource /Ph. D.
Effect of using meal and oil of canola on the 
productive performance of laying hens and some of 
egg quality 

4

2007 Animal Resource /M.Sc

Effect of supplemental chamomile flower powder to 
the diet on performance, some physiological parameter 
and microorganism in the duodenum and colon of 
laying hens and broiler. 

5

2009 Animal Resource /Ph. D.
Effect of supplementation different levels of Anise 
(Pimmipnella anisum) seeds or Roselle flowers 6

2013 Animal Resource /Ph. D.phytase use different  types in diets of laying hens and 
quail7

Still in 
study

Animal Resource /Ph. D.The use of extracts of some medicinal plants in curbing 
the mycotoxins8

2016 Animal Resource /Ph. D.ئق الدجاج البياضJتأثير استخدام ا]نزيمات وتنقيع العلف في ع
الحاوية على الذره الصفراء او الحنطة في اiداء اfنتاجي والفسلجي 

 والنسيجي
9

2016 Animal Resource /Ph. D.ضافةi ساس في استجابة فروج اللحمiتأثير مصدر الطاقة لعليقة ا
 10 ا]نزيمات وا]حماض العضوية 



Sixth,    Conferences which you  participated:

Type of Place Year Conferences Title No. 

Presentation of paper Baghdad 2000 The third conference of 
Ministry of Agriculture 

1

Presentation of paper Qadissia 2001 University of Al-Qadissia 2

Presentation of paper Baghdad 2003The fifth conference of 
Ministry of Agriculture 

3

Presentation of paper Halab 2004Animal Science Meeting 4
Study Baghdad 2005The first conference about 

food safety and consumer 
right 

5

Presentation of paper Egypt 2006The tenth meeting about 
animal nutrition

6

Study Egypt 2006The second scientific meeting 
foe Ecology

7

Study Arbeel 2006Poultry Producing meeting 8

Presentation of paper Egypt 2007The Food Science Department 
of the Faculty of Agriculture

9

Presentation of paper Jordan 2007The Sixth Jordanian 
Agricultural Scientific 

Conference 

10 

Presentation of paper Egypt 2007The Third Annual 
International Scientific 

11 

Presentation of paper Egypt 2007The 11* Scientific 
Conference of Animal 

12 

Presentation of paper Egypt 2008
Alexandria 5   Conference 
Food  Sciences and Dairy 

Science  &
Technology 

13 

Presentation of paper Syria 2008First International  
Conference of Agricultural  

Science 

14 

Presentation of paper Egypt 2008The 3   International 
Conference on Food Science 

and Nutrition 

15 

Presentation of paper Syria 2008The Conference of Animal 
Resources

16 

Presentation of paper Baghdad 2008Iraqi International Trade 
Show about Symposium on 

Animal 

17 



Presentation of paper Baghdad 2008 The First Scientific Conference 
of Iraqi  poultry association 

18 

Presentation of paper Iraq 2009

Symposium on Discussing 
methodising saturating and 
the effect this on product 

market place locally,Market 
Research.

19 

Presentation of paper Iraq 2009The First Symposium on 
Livestock Feedlots

20 

Presentation of paper Baghdad 2009The 7th Scientific Conference 
for Agricultural Research

21 

Presentation of paper Jordan 2009Graduate Studies Research 
Conference of University of 

 ،Amman, Jordan.

22 

Presentation of paper Egypt 2009The 12th Scientific 
Conference of Animal 

Nutrition 

23 

Study Baghdad ,Iraq 2010 The national conference for 
market research and consumer 

protection center . 

24 

Training programmes 
University of 

technology szczecin 
in Poland 

2010 Participate in the project of 
training Iraqi faculty 

members. 

25 

Attendance only University of Al-
anbar. 

2010 The 3rd scientific conference 26 

Presentation of paper Jordan ,amman. 2010 Conference  of al-balka of 
medicin plant. 

27 

Rapporteur of the meeting Wasit 2010Symposium management of 
poultry in tropics. 

28 

Rapporteur of the meeting Tikrit 2010Symposium management of 
Broiler Breeder and 

nutritional. 

29 

Attendance only Arbeel 2010Ministry of science and 
technology 

30 

Attendance only Baghdad 2010Symposium deer breeding and 
development prospects 

31 

Attendance only Al-anbar 2010Symposium and the reality of 
dairy cattle and its future in 

Iraq

32 

Attendance only Tikrit 2010Symposium of recent trends 
in the development of red 
meat production in Iraq 

33 



Attendance only Dyalaa 2010Symposium of development 
Iraqi poultry industry 

34 

Presentation of paper Alkufa 2010The First Scientific Conference 
of Iraqi  poultry association 

35 

Attendance only Baghdad 12/2012National Quality Conference- 
Ministry of Planning 

36 

Presentation of paper Baghdad 11/2013The First Scientific Conference 
of Science and Technology of 

Animal Production. 

37 

Presentation of paper Baghdad 3/2013 Scientific Symposium of Iraqi 
Poultry Science" Modern trends 
in the management of poultry' 

38 

Attendance only Baghdad 3/2013 Second global annual 
Conference on Women and 

Science in Iraq 

39 

Presentation of paper Alkufa 4/2013 Third Scientific Conference of 
the College of Agriculture, 

University of Kufa 

40 

Attendance only Al-anbar 11/2013Scientific research and its role in 
achieving food self-sufficiency 

41 

Attendance only Dyalaa 3/2014 Scientific Symposium of the 
Faculty of Agriculture - 

University of Diyala 

42 

Presentation of paper Romania 6/2014 International Conference in 
Romania 

43 

Presentation of paper Jordan 2014The first agricultural scientific 
conference in Jerash University / 

College of Agriculture 

44 

Attendance only AL- Kufa 2014A panel discussion about the 
reality of livestock in Najaf and 

ways to improve it 

45 

Presentation of paper Romania 2014
the International Conference of 
the University of Agronomic 
sciences and Veterinary of 

Buncharest

46 

Attendance only Baghdad 2014Golden Jubilee for the start of 
activity of artificial insemination 

in Iraq 

47 



Attendance research 
Number 2 

Diyala 2015
Fifth Scientific Conference of 
the Association of Poultry 
Science and the University of 
Diyala - the College of 
Agriculture. 

48 

Seventh,     Scientific Activities:

Outside the College Within the College 

Member of the Committee to for feeds in 
central organization for standardization  
and quality control

Evaluation of many of the scientific 
research 

Member of the curriculum in vocational 
education 

Member of the committees 
forgraduate students to discuss M.Sc. 
and Ph.D. 

International arbitrator in the Egyptian 
Journal of Nutrition and feed

Member of the comprehensive exam 
committees for Ph.D. students

Evaluation of scientific research from 
different  universities in Iraq

Posters work of the department

Member of the comprehensive exam 
committees for Ph.D. students in 
different s universities in Iraq.  

Presenting lectures science day

Member of the committees for graduate 
students to discussion in different  
universities in Iraq 

Scientific committee in Department 
Animal Resources , Committee 
training  Summer Students.

Teaching graduate students from 
different  universities in Iraq
Scientific evaluation of many 
dissertation and thesis for Ph.D.&Ms.c.

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 The effect of body weight loss during 
force molting period on the postmolt 
egg production , mortality and egg 
quality of the laying hens 

Iraqi J. of Agric. Sci 1987 

2 .Influence of 
dietary aflatoxin Bi on testicular growth 
and histology of breeder cock.  

Iraqi J. of Agric. Sci. 1990 



3 Effects of 
dietary aflatoxin 1$! and heat stress on 
some physiological characteristics in 
egg-laying breeders.  

Jordan .Dirasat.  1992 

4 The effect of contaminated diet with 
aflatoxin on the fertility and hatchability 
of ISSA BROWN chicken 

Iraqi J. of Agric. Sci 1995 

5 Effects of different levels of energy and 
amino acids on broiler breeder 
(FAWBRO) performance during 
summer season in Iraq 

Iraqi J. of Agric. Sci 2000 

6 Studying the effect of location and time 
of lighting on egg production and body 
temperature of broiler breeder 
(FAWBRO) during summer 

Iraqi J. of Agric. Sci 2001 

7 Effect of contaminated diets with 
aflatoxin B1 on some economic 
characters of layer – Breeders. 1- Effect 
of aflatoxin B1 on body weight and 
weights of some internal organs 

Iraqi J. of Agric. Sci 2001 

8 Effect of contaminated diets with 
aflatoxin B1 on some economic 
characters of layer – Breeders. 2- Effect 
of aflatoxin B1 on quality and quantity 
of eggs , fertility and hatchability 

Iraqi J. of Agric. Sci 2001 

9 Effect of early feed restriction on the 
performance of Fawbro broilers 

Iraqi J. of Agric. Sci 2001 

10 The effect of feeding time with using 
two production rations during 
production stage on the performance of 
broiler breeder (FAWBRO). 

Scientific Congress for 
Agricultural Research / 
Mosul/iraq  

2002 

11 Effects of different levels of protein and 
feeding system on broiler breeder 
(Fawbro) performance during summer 
season in Iraq 

Al-Qadisiya J. Vet. Sci. 2002 

12 Effect of using agricultural By – product 
for Plcurotus ostreatus in the ration on 
some production and quality characters 
for male parent fawbro broiler 

Egyptian J. of Nutrition and 
Feeds 

2005 



13 Chemical composition and yield 
percentage of lean for broiler by 
applying early feed restriction 

Al-Qadisiya Scientific Journal 2005 

14 Influence of two kinds of dry and liquid 
yeast on performance of male broiler 
breeders (Cd Line) 

The Iraqi J. of Agric. Sci 2005 

15 Effect of adding oyster Mushroom 
Pleurotus ostreatus to the ration of 
broiler on some physiological and 
production characters 

Al-Takani. 2006 

16 Supplementation of broiler diet with 
garlic powder and their effects on 
productive , immunological and 
physiological characteristics 

Egytian J. Nutrition and Feeds 2006 

17 Effect of levels of fenugreek in the diet 
on productive performance of broiler 
chickens 

The Iraqi J. of Agric. Sci 2006 

18 Effect of using canola seed meal and oil 
in laying hen ration on essential fatty 
acid and cholesterol contents of egg 
yolk 

The Egyptian Poultry Sci 2006 

19 Effect of incorporating different levels 
of Pleurotus ostreatus culture residue 
into diets on certain physiological traits 
of male Fawbro broiler breeder (Cd 
Line)

The Iraqi J. of Agric. Sci 2006 

20 Effect of using fenugreek (Trigonella 
foenum graecum) in ration on some 
productive and physiological 
characteristics of broiler chicken 

The Anbar J. of Agric. Sci 2006 

21 Contamination of feed stuffs with 
mycotoxins and their effect on human 
health. The 2nd International Scientific 
Congress for environment 

International Scientific Congress 
for environment / south Valley 
University 

2006 

22 Production performance of male fawbro 
broiler breeder feeding on different 
levels of Oyster Mushroom Pleurotus 
ostreatus

International Scientific Congress 
for environment / south Valley 
University 

2006 



23 Effect of supplement garlic powder to 
finisher diets on productive , 
immunological and physiological 
characteristics of broilers 

Iraqi Poultry Sci. J 2006 

24 Effect of Fenugreek seeds and Garlic 
powder on plasma cholesterol , and 
triacylglyceriol in meat type chicks 

. J. Kerbala Univ 2006 

25 Effect of incorporating different levels 
of Pleurotus ostreatus culture residue 
into diets on some productive and 
physiological characteristics of male 
broiler 

The Iraqi J. of Agric. Sci 2006 

26 The study of some quality 
characteristics of meat broiler as feed on 
chamomile plant Matricaria recutita 

Egyption J. Nutrition and Feeds 2007 

27 The use of chamomile flower 
(Matricaria recutitua) in layer hens diet 

Egyption J. Nutrition and Feeds 2007

28 Using of the dried pomegranate peel in 
layer ration .  

Egyptian J. Nutrition and Feeds 2007 

29 The effect of using rosemary to 
improve some physical and 
chemical characteristics and 
sensing of minced cold poultry 
breast meat 

Egyption J. Nutrition and Feeds 2007 

30 Effect of using canola meal on 
productive performance of laying hens 

The Tikrit J. of Agric. Sci 2008

31 The Effects Of Using Roesmary To 
Improve Qualtiy Characteristics and 
Sensing of Minced Cold Poultry Meat 

J.King Faisal University 2008 

32 Effect of using canola oil on production 
performance of laying hens . 

The fourth Agriculture Scientific 
Conference/University of Tikrit 

2008 

33 The Effects Of Using Thymus on 
Poultry Meat From Broiler Fed 
Different Level of Oil In Ration on 
Physical, Chemical and Sensory 
characteristics of Their Cold Meat 

International Conference on Food 
Science and Nutrition 

2008 



34 Effect of supplemental chamomil flower 
powder to the diet on performance 
,carcass quality ,some physiological and 
microbial parameter for broiler. 

J.of Agri. Rese. Kafrelsheikh 
Univ 

2008 

35 Effect of adding chromium picolonate 
into broiler diet on their performance 
and digestive enzyme 

J.Agric.Sci. Mansoura Univ 2008 

36 Study of some quality characteristics of 
breast meat broiler as fed on chamomile 
plant (Matricaria recutitua 

Alex.J.Fd.Sci.&Technol Special 
Issue 

2008 

37 Effect of supplementation karkade 
(Hibiscns sebdqriffa ) in broilar ration 
on production and physiological 

Egyption J. Nutrition and Feeds. 
 

2009 

38 Effect of using some medicinal plant 
(Anice ,Chamomil and Ginger )on 
production and physiological 

ISO Tope and Radiation 
Research 

2009 

39 The effect of supplemented thyme 
(Thymus vulgarisle) to the diet 
performance &egg equality of quail 
birds . 

Scientific Conference  for 
Agricalture .Res 

2009 

40 Using Sage as natural antioxidant for 
Poultry Meat From Broiler Fed 
Different Level of Oil In Ration 

. Egyptian J. Nutrition and Feeds 
 

2009 

41 Effect of supplemental chamomil flower 
powder to the diet on performance, 
some physiological parameter and micro 
organism in the duodenam and colon of 
laying hens 

College of Veterinary 
Medicine,University of Baghdad 

2009 

42 Effect of supplemented 
chamomile flower to the diet on 
productive performance of quail 
birds.

The Iraqi J. of Agric. Sci 2009 

43 Effect of supplementation karkade 
(Hibiscns sabdaqriffa )  on diet to laying 
hens on the characteristics of 
productivity and quality of eggs during 
the summer season

Egyption J. Nutrition and Feeds 2009 

44 Supplementation of starter and finisher 
broiler diet with garlic powder and their 
effects on productive , immunological 
and physiological characteristics. 

Journal for sciences & 
Technology.  

2010 



45 Pollution of the environment of poultry 
excrement and its impact on the health 
of a human 

The national conference for 
market research and consumer 
protection center. 

2010 

46 THE EFFECT OF THE SUPPLEMENTAL 
DIFFERENT LEVELS OF ANISE SEEDS  
(PIMIPNELLA ANISUM) IN DIET ON 
JAPANESE QUAIL PERFORMANCE 

4th International Conference, 
“Innovation in Food Science and 
Nutrition: 

2010 

47 THE EFFECT OF SUPPLEMENTAL 
DIFFERENT LEVEL OF ROSELLE IN 
DIET ON BROILER PERFORMANCE 

4th International Conference, 
“Innovation in Food Science and 
Nutrition: 

2010 

48 Compared between anise seeds 
(Pimpinella anisum L.)and roselle 
flowers (Hibiscus sabdariffa)by their 
affected on production performance of 
broiler

Advances in Environmental 
Biology/ Amman /Jordan 

2011 

49 Effect of different levels of coriander 
seeds in the diet on the performance 
broiler in the summer conditions. 

International journal poultry 
sceince 

2010 

50 

 

Effect of different levels of coriander oil 
on the productive performance and 
some physiological characteristics under 
summer conditions. 

Pakistan Journal of   Nutrition 2011 

51 THE EFFECT OF SUPPLEMENTAL 
DIFFERENT LEVEL OF ROSELLE IN 
DIET ON JAPANESE QUAIL 
PERFORMANCE 

Sending to the Tikrit conference 2011 

52 Effect of different levels of Anise seeds 
in the diet on the performance broiler in 
the summer conditions. 

Sending to the Basra conference 2011 

53 The effect of supplemental different 
levels of Roselle Flower in diet on layer 
performance 

Sending to the Turkey conference 2011 

54 Effect of supplementing different levels 
and sources of Phytase Enzyme to the 
Japanase quail diets on  quality of eggs 
produced  

The First Scientific Conference 
of Animal Production Science 
and Technology   

2013 

55 The supplementation different levels of 
basil to the diet on broiler some blood 
parameters and immune system .  
 

Second Scientific Conference of 
Women (Women and Science in 
Iraq) 

3/2013 



56 Effect of addition levels of Caraway 
seeds powder on performance ,some 
physiological traits and immunity to 
broiler chicken .  

CIGR V Conference 2013 2013 

57 The Effect of Supplemental different 
level of Roselle Flower in diet on 
Japanese quail performance .  Series D Animal Science 

2014 

58 Effect of supplementing different levels 
sources of Phytase Enzyme to the quail 
diets on productivity. 

The Iraqi journal of agricultural 
Sciences. 

2014 

59 The effect of supplemental different 
levels of Roselle Flower in diet on 
Japanese quail. 

International Conference in 
Romania 

2014 

تأثير ا"ضافة المتداخلة لمجروش بذور الريحان  60
والكراوية الى العليقة في ا*داء ا"نتاجي وأعداد 

ا4حياء المجھرية في اللفائفي لفروج اللحم 

المؤتمر العلمي الزراعي اUول في كلية
 جامعة جرش/ اعة الزر

2014 

61 Effect of supplementing different levels 
and sources of Phytase Enzyme to the 
Japanase quail diets on  quality of eggs 
produced 

The Iraqi journal of agricultural 
Sciences. 

2014 

62 The effect of supplementation different 
level of Roselle flower in diet on 
Japanese quail performance 

the International Conference of 
the University of Agronomic 
sciences and Veterinary of 

Buncharest 

2014 

63 Effect of different levels of dried plant 
Alchbant Anethum Gravelens to the 
diet  in the productive performance of 
broiler chicken. 

Fifth Scientific Conference of the 
Association of Poultry Science 

and the University of Diyala - the 
College of Agriculture. 

2015 
 

64 Effect Adding basil seeds into the diet in 
some physiological and immunological 
characteristics of broiler chickens .  

Fifth Scientific Conference of the 
Association of Poultry Science 

and the University of Diyala - the 
College of Agriculture. 

2015 
 

65 Effect  of adding (Zingiber officinale) and 
(cuminum cyminum) powder  to Japanese 
quail diet on productive and physiological 
parameters .  

Egypt Journal of Applied 
Sciences 

2015 



66 Effect of supplementation combination of 
crushed caraway and basil seeds to the diet 
on broiler performance and number of 
ileum microbiology.    

, the second and international 
agriculture , food and gastronomy 
congress 

2015 

67 Effect of supplementing different sources 
and levels of Phytase Enzyme to diets on 
productive performance for broiler 
chickens.  

World Academy of Science, 
Engineering and Technology 
 

2015  

Ninth,   Membership:

� Member of Agriculture Engineering Organization 

� Iraqi Organization of food 

� Member  of Iraqi Poultry Sci. Association 

� Member of Egyption Nutrition and Food Stuffs 

� Member of Egyption Poultry Science. 

� University faculty member . 

Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation:

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

2009 Ministry higher education and 
scientific research 

Certificate of appreciation 1

2009 Ministry of agriculture Certificate of appreciation 2



2010 Ministry higher education and 
scientific research 

Certificate of appreciation 3

2010 Ministry higher education and 
scientific research 

Certificate of appreciation 4

2010 Dean of   College of 
agriculture/University of wasit

Thank and appreciation 5

2010 Dean of   College of 
agriculture/University of 

anbar 

Certificate of appreciation 6

2010 Head of   College of 
agriculture/University of Kufa

Certificate of appreciation 7

2010 Chief of Iraqi poultry 
scientific Association 

Certificate of appreciation 8

2010 Dean of Ash-shoubak 
University  College of Al-

Balqa University 

Certificate of appreciation 9

2007 Dean of   College of 
agriculture/University of 

Baghdad 

Thank and appreciation 10 

2009 Ministry higher education and 
scientific research 

Thank and appreciation 11 

2009 USAID Certificate of appreciation 12 

2009 Head of preliminary 
committee 

Certificate of appreciation 
from Veterinary Medicine 

13 

2006 Head of preliminary 
committee 

Certificate of appreciation 
from South Valley University 

14 

2003 Ministry of agriculture Certificate of appreciation 15 

2010 Dean of College Certificate of appreciation 
from Szczecin University 

16 



2007 Conference  President        Certificate of appreciation 
from Egyptian Society of 

Environmental Toxicology 

17 

2008 Conference  Chairman        Certificate of appreciation 
from International Conference 
on Food Science &Nutrition  

18 

2010 Dean of College            Thank and appreciation 19 

2012 President of the the Department of 
Animal Production

A letter of appreciation to attend the 
graduation ceremony of students

20 

2012 Dean of College            Thank and appreciation To 
participate in the Second 
Scientific Conference of the 
College of Agriculture, 
University of Karbala

20 

2013 Dean of College            كتاب شكر وتقدير في التھيئة والتحضير
وتنظيم الندوة التي نظمت من قبل جمعية 

علوم الدواجن

21 

2013 Chairman of the University of 
Baghdad

كتاب شكر وتقدير للمساھمة في حصول
)3.160(جامعة بغداد على المركز 

22 

2014 President of the the Department of 
Animal Production

كتاب شكر في التھئية والتحضير للمؤتمر
 العلمي لقسم الثروة الحيوانية 

23 

2015 Dean of the Faculty of Agriculture, 
University of Diyala

Letter of appreciation from the College 
of Agriculture, University of Diyala

24 

2015 Dean of the College of Agriculture, 
University of AL-qassim green

Letter of appreciation from the College 
of Agriculture, University AL-qassim 
Green

26 

2015 Ministry of Education
Letter of appreciation from the 

Ministry of Education 

27 

2015 TurkeyCertificate of appreciation , the second 
and international agriculture , food and 

gastronomy congress, 

28 



Eleventh,     Scientific literature:

Year of The Publication Scientific Literature Title No.

2010 Poultry Production /vocational 
education

1

2010 Animal Production /vocational 
education 

2

3

Twelfth,       languages:

� Arabic        
� English    

 


