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       باسل محمد ابراهيم حامد الحيالي:      ـم ـــــــــاالســ

  بغداد 7591 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

    4 دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

       ثروة حيوانية / ادارة دواجن:       صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية:      ه ــــــالوظيف

     استاذ  الدرجة العلمية :

            جامعة بغداد –كلية الزراعة :     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

      41547914975:    الهاتف النقال

 Basilmohammed57@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي امعةالج الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 8797 -8791 الزراعة بغداد

 8711 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 1002 الزراعة بغداد

   ال يوجد أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 في .ثانياً : التدرج الوظي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد اآلن – 8771 بغداد كلية الزراعة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 7594 - 7591 للبحوث الزراعية/وزارة الزراعةالهيئة العامة  م. باحث علمي 7

 7591 - 7594 الهيئة العامة للبحوث الزراعية / وزارة الزراعة الدواجنمدير حقل  1

 7599 - 7591 وزارة الزراعة الهيئة العامة للبحوث الزراعية / مدير قسم التخطيط و المتابعة 1

4 
م.رئيس قسم بحوث التغذية  و السيطرة 

 النوعية على االعالف

رة الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية / وزا

 الزراعة 
7595 - 7551  

 7551 - 7551 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس مساعد  9

 1444 – 7551 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس  1

 1445 - 1444 جامعة بغداد –كلية الزراعة  استاذ مساعد 1

 ولحد اآلن – 1445 جامعة بغداد –كلية الزراعة  استاذ 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ر 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 7559 - 7551 تغذية دواجن الحيوانية الثروة 7

 1444 - 7559 تكنلوجيا منتجات دواجن الثروة الحيوانية 1

 7559 - 7551 مشاريع  الثروة الحيوانية 1

 ولغاية اآلن   1449 ادارة دواجن  الثروة الحيوانية 4

 ولغاية اآلن   1449 تفقيس وادارة مفاقس  الثروة الحيوانية 9

 ولغاية اآلن 1441  + حلقات دراسية بحث تخرج نيةالثروة الحيوا 1

 1445 - 1441 انتاج دواجن اقتصاد زراعي 1

 ولغاية اآلن 1441 ادارة دواجن متقدم / دراسات عليا  الثروة الحيوانية 9

 ولغاية اآلن 1445 ادارة فروج لحم / دراسات عليا  الثروة الحيوانية 5

 1474 - 1445 لدواجن / دراسات عليا ادارة صحية ل الثروة الحيوانية 74

 ولغاية اآلن 1445 ادارة دجاج بياض + ادارة امهات / دراسات عليا الثروة الحيوانية 77

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

7 

رة الخشب بعمر تأثير تخفيف العلف بنسب مختلفة من مسحوق نشا

مبكر في النمو التعويضي و األدادء األنتاجي و النسيجي لفروج 

 اللحم

/ الثروة الحيوانية 

 ماجستير
1441 

1 
اعتماداً على طول  Ross308التنبؤ باألداء األنتاجي لفروج اللحم 

 او وزن الفرخ الفاقس 

/  الثروة الحيوانية

 ماجستير
1449 

1 
لشرب في االداء االنتاجي والمناعي تأثير اضافة الخل الى ماء ا

 والمجتمع الميكروبي المعاء فروج اللحم 

الثروة الحيوانية / 

 ماجستير
1445 

4 
تأثير تأخير مدة بقاء األفراخ في المفقس على األداء األنتاجي 

 لفروج اللحم 

/  الثروة الحيوانية

 ماجستير
1474 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
والمناعي لفروج  تأثير ترطيب العلف بالماء في االداء االنتاجي

  اللحم

/  االنتاجي الحيواني

 ماجستير
1477 

1 
( المستوردة والمحلية وتأثيرها pelletمقارنة االقراص العلفية )

 في االداء االنتاجي لفروج اللحم

االنتاجي الحيواني / 

 ماجستير
1471 

1 
تأثير اضافة منقوع لب تمر الهند الى ماء الشرب في االداء 

 لصفات الفسلجية لفروج اللحماالنتاجي وبعض ا

االنتاجي الحيواني / 

 ماجستير
1479 

9 

عالقة الحضن المسبق ومدة خزن بيض تفقيس امهات فروج اللحم 

مع الصفات النوعية للبيض وصفات الفقس واالداء االنتاجي 

 الالحق لالفراخ

االنتاجي الحيواني / 

 دكتوراه
1479 

5 
الى العليقة في الصفات تأثير اضافة قشور البرتقال المجففة 

 االنتاجية والمناعية والميكروبية لفروج اللحم

االنتاجي الحيواني / 

 ماجستير
1471 

74 

تأثير تعريض بيض التفقيس للحرارة قبل وخالل فترة الخزن في 

صفات الفقس ونوعية االفراخ الفاقسة واالداء االنتاجي الالحق 

 الفراخ فروج اللحم

االنتاجي الحيواني / 

 كتوراهد
 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت
 نوع المشاركة 

 حضور( /) بحث / بوستر

1 
المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة / جامعة 

 األنبار 
 القاء بحث جامعة األنبار  7551

 القاء بحث  السليمانية  1441  المؤتمر العلمي األول لجمعية علوم الدواجن 2

3 
( intervetالندوة العلمية لشركة انترفيت )

 ألمراض الدواجن و اللقاحات 
 محاضر  عمان  / األردن  1449

 دعوة عمان  / األردن 1449 حلقة علمية لتغذية الدواجن  4

 1445 المؤتمر العلمي الثاني لجمعية علوم الدواجن  5
جامعة  –كلية الزراعة 

 غدادب
 القاء بحث 

6 
الندوة العلمية الثانية المتخصصة بصناعة 

 الدواجن 
  جامعة ديالى  1474

 القاء بحث  جامعة الكوفة  1474 المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم الدواجن  7

9 
المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة / جامعة 

 كربالء 
 القاء بحث جامعة كربالء  1474

5 
السنوي األول لتنمية و تطوير المؤتمر 

 الجاموس 
 دعوة وزارة الزراعة  1474



 

 

 

 

 

 

 

 

74 
المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة /جامعة 

 االنبار
1474 

كلية الزراعة/جامعة 

 االنبار
 القاء بحث

 1474 الندوة العلمية لكلية الزراعة/جامعة القادسية 77
كلية الزراعة جامعة 

 القادسية
 محاضر

 1479 العلمية لكلية الزراعة/جامعة كربالء الندوة 71
كلية الزراعة/جامعة 

 كربالء
 دعوة

71 
المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم 

 الدواجن العراقية
1479 

كلية الزراعة/جامعة 

 ديالى
 القاء بحث

74 
دورة تدريبية بعنوان االدارة الحديثة 

 لمشاريع الدواجن
1471 

قسم االنتاج 

الحيواني/كلية 

 زراعة/جامعة بغدادال

 

 محاضر

79 
ندوة علمية حول سبل االرتقاء في تربية 

 الدواجن في العراق
 دعوة محافظة بغداد 1471

71 
المؤتمر العلمي السادس لجمعية علوم 

 الدواجن
 القاء بحث المسيبالكلية التقنية/ 1471

71 
الندوة العلمية حول الطاقة المتجددة وافاقها 

 قالمستقبلية في العرا
1479 

كلية الزراعة/جامعة 

 بغداد
 حضور

 1479 التربية الحديثة لسالالت فروج اللحم 79
كلية الزراعة/جامعة 

 بغداد
 محاضر

75 
الندوة العلمية حول البعد االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي الغذية الشوارع على 

 صحة المستهلك

1479 
كلية الزراعة/جامعة 

 بغداد
 مشارك

 

 . االخرى العلمية  سابعا : األنشطة 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو المجلس العلمي في الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عضو جمعية علوم الدواجن العراقية

 خبير عن حقول الدواجن واصول الدواجن المشرف العلمي لحقول دواجن الكلية 

  لجنة الدراسات العليا في قسم الثروة الحيوانية عضو 

  استشاري في نقابة المهندسين الزراعيين 

  عضو اللجنة العلمية في القسم

  عضو مجلس القسم

  عضو لجنة الدواجن لبحوث التخرج للطلبة



 

 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة االشراف والمتابعة لمشاريع تربية فروج 

 اللحم في الكلية
 

عضو اللجنة الخاصة باقرار الخطط البحثية للتدريسيين 

 والباحثين
 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

7 

احادي الخلية المنتج في العراق من خمرة  استخدام البروتين

عن مصادر البروتين النباتي او الحيواني في البيرة كبديل 

  عالئق فروج اللحم 

زراعية العراقية  مجلة العلوم ال

11 (7 ) 
7551 

1 

تأثير استخدام مستويات مختلفة من بروتين احادي الخلية    ) 

الكانديد المنماة على األيثانول ( على الصفات االنتاجية لفروج 

 اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

19 (1 ) 
7551 

1 
 في  Nabonensis Vicia  امكانية استخدام بذور الكاكوز 

 الئق فروج اللحمع

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

19 (1) 
7551 

4 
باقالء تقييم األداء األنتاجي باستخدام كسبة زهرة الشمس و ال

 لكسبة فول الصويا في تغذية فروج اللحم معاً كبديل جزئي 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

19 (1) 
7551 

5 
ئق النمو لفروج تقييم استخدام الشعير بنسب عالية في عال

 البيض 

المؤتمر العلمي األول لكلية 

 الزراعة /جامعة األنبار 
7551 

1 
المحلية الجافة في أداء فروج تأثير نسب مختلفة من الباقالء 

 اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

15(1) 
7559 

1 
انتشار الطفيليات الدموية في انواع مختلفة من الطيور في 

 محافظة بغداد 

مجلة ابن الهيثم للعلزم 

 ( 7) 5الصرفة و التطبيقية 
7559 

9 
اختبارات المركزات البروتينية المختلفة على األداء األنتاجي 

 لفروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

17(7) 
1444 

5 
س المغربلة تقييم األداء األنتاجي باستخدام كسبة زهرة الشم

 كبديل لكسبة فول الصويا في عالئق فروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

17(1) 
1444 

74 
تأثير احالل نسب مختلفة من كسبة زهرة الشمس مع اضافة 

 الاليسين بالعلف على اداء فروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

17(1) 
1444 



 

 

 

 

 

 

 

 

77 
في ماء   Lactobacillus acidophilusتأثير استخدام بكتريا 

 الشرب على األداء االنتاجي لفروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

17(1) 
1444 

 تأثير التقنين الغذائي المبكر على اداء فروج اللحم )فاوبرو(  71
مجلة العلوم الزراعية العراقية 

11(1) 
1447 

71 
داء األنتاجي لفروج تأثير استخدام نظم تغذية مختلفة في األ

 اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

11(1) 
1441 

74 
تقييم اضافة كبريتات الصوديوم او كبريتات البوتاسيوم أو 

 الميثايونين للعليقة على اداء فروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

14(4) 
1441 

79 

لمبكر و المتأخر تأثير استخدام انظمة مختلفة للتقنين الغذائي ا

في نسب التصافي و األحشاء الداخلية و قطعيات ذبيحة فروج 

 1444اللحم اباء 

مجلة األنبار للعلوم الزراعية 

1 (1) 
1444 

71 
النمو التعويضي باستخدام التقنين الغذائي المبكر و تأثيره في 

 األداء األنتاجي و الفسلجي لفروج اللحم 
 1444 اطروحة دكتوراه 

71 
ير استخدام انظمة مختلفة للتقنين الغذائي المبكر و المتأخر تأث

 في األداء األنتاجي لفروج اللحم 

مجلة األنبار للعلوم الزراعية 

1 (7) 
1449 

79 
The effect of using anise seeding( pimpinella anisum ) 

on productive performance of broilers chickens 
راقية مجلة علوم الدواجن الع

1 (1) 
1441 

75 

تأثير التقنين الغذائي المبكر على النمو التعويضي و األداء 

بأستخدام برنامج التقنين  -7األنتاجي و الفسلجي لفروج اللحم 

 الضوئي 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

1(1) 
1441 

14 

تأثير التقنين الغذائي المبكر على النمو التعويضي و األداء 

باستخدام برنامج التقنين  -1سلجي لفروج اللحم األنتاجي و الف

 الكمي للعلف 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

1(1) 
1441 

17 
تأثير التقنين الغذائي المبكر على النمو التعويضي و األداء 

باستخدام برنامج تخفيف  -1األنتاجي و الفسلجي لفروج اللحم 

 العلف

مجلة علوم الدواجن العراقية 

1(1) 
1441 

11 

تأثير التقنين الغذائي المبكر على النمو التعويضي و األداء 

باستخدام برنامج التقنين  -4األنتاجي و الفسلجي لفروج اللحم 

 الزمني للعلف 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

1(1) 
1449 

11 

تأثير تخفيف العلف بمسحوق نشارة الخشب باعمار مبكرة في 

ودهن البطن و قطعيات نسب التصافي و االعضاء المأكولة 

 الذبيحة لذكور و اناث فروج اللحم  

مجلة األنبار للعلوم الزراعية 

1(1) 
1449 

14 
تأثير تخفيف العلف بمسحوق نشارة الخشب باعمار مبكرة في 

 النمو التعويضي و األداء األنتاجي لفروج اللحم 

مجلة األنبار للعلوم الزراعية 

1(1) 
1449 

19 

يز مختلفة من مسحوق بذور اليانسون الى تأثيثر اضافة تراك

العليقة في األداء األنتاجي لدجاج الهاي الين األبيض المتقدم 

 بالعمر 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

1(1) 
1449 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
تاثير تقنين كمية العلف بعمر مبكر في األداء األنتاجي و بعض 

 صفات ذبيحة فروج اللحم 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

4(7) 
1445 

11 
مبكر في تأثير ازالة العلف لساعات مختلفة في اليوم بعمر 

 النمو التعويضي و األداء األنتاجي و بعض صفات الذبيحة 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

4(1) 
1445 

19 
 –تحليل اقتصادي لمشروع فروج اللحم في حقل كلية الزراعة 

 9/77/1441- 9/5/1441جامعة بغداد للمدة 

األنبار للعلوم الزراعية مجلة 

9(1) 
1474 

15 

تخفيف العلف بنسب من مسحوق نشارة الخشب بعمر مبكر 

في اوزان و اطوال القناة الهضمية و نسب التصافي و صفات 

 cob-300الذبيحة لفروج اللحم ساللة 

 البيطرية مجلة األنبار للعلوم 

1(1) 
1474 

14 
اء األنتاجي تخفيف العلف بنسب من مسحوق الخشب في األد

 Cobb- 300الدم لفروج اللحم ساللة و بعض صفات 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

47(1) 
1474 

17 
تأثير طول الفرخ بعد الفقس مباشرة على األداء األنتاجي و 

 Ross-308صفات الذبيحة لفروج اللحم ساللة 

المؤتمر العلمي الثالث لجمعية 

علوم الدواجن العراقية / 

 لكوفة جامعة ا

1474 

11 
اعتماداً على  Ross 308التنبوء باالداء االنتاجي لفروج اللحم 

 طول او وزن الفرخ الفاقس
 1474 رسالة ماجستير

11 
تأثير طول الفرخ بعد الفقس مباشرة على تطور الجهاز 

 والمناعة ووزن كيس الصفار المتبقي لفروج اللحمالهظمي 

Egyption poultry sci.J. 

V.31(IV) 1477 

14 
تأثير اضافة الخل الى ماء الشرب في االداء االنتاجي 

 والمناعي والمجتمع المايكروبي المعاء فروج اللحم
 1477 رسالة ماجستير

19 
تأثير مدة بقاء االفراخ في المفقسة بعد الفقس في االداء 

 االنتاجي وبعض صفات الدم الكيميائيةلفروج اللحم
 1471 رسالة ماجستير

11 
ر اضافة الخل الى مياه الشرب في االداء االنتاجي ومعدل تأثي

 Cobb-500استهالك الماء لفروج اللحم ساللة 
 1471 مجلة علوم الدواجن العراقية

11 
( المستوردة والمحلية pelletمقارنة االقراص العلفية )

 في االداء االنتاجي لفروج اللحموتأثيرها 
 1474 رسالة ماجستير

19 
العلف بالماء في االداء االنتاجي وبعض الصفات تأثير ترطيب 

 الفسلجية والمناعية لفروج اللحم
 1474 رسالة ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

 

15 

تأثير ترطيب العلف بالماء في النمو النسبي واالعداد 

اللوغارتمية لبعض انواع البكتريا في الصائم واالعورين 

 والرطوبة النسبية للفرشة لفروج اللحم

العراقية  مجلة العلوم الزراعية

 ( عدد خاص4)49
1474 

44 
تأثير ترطيب العلف بالماء في بعض الصفات االنتاجية لفروج 

 اللحم

مجلة القادسية للعلوم 

 (1)4الزراعية 
1474 

47 

تاثير اضافة منتوج لب تمر الهندي الى ماء لتمر هند الى ماء 

االداء االنتاج وبعض الصفات اللفسلجية لفروج الشرب في 

  اللحم

 1471 الة ماجستيررس

41 

تأثير اضافة مستويات مختلفة في لب التمر هند الى ماء 

الشرب في بعض الصفات الفسلجية والمناعية والميكروبية 

 لفروج اللحم تحت ظروف االجهاد الحراري

مجلة االنبار للعلوم البيطرية 

74(1) 
1471 

41 
 تأثير اضافة مستويات مختلفة من لب التمر هند الى الماء

 الشرب في االداء االنتاجي لفروج اللحم

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

49(1) 
1471 

44 
Effect of pre-incubation and storage period length on 

some hatching traits for broiler breeder eggs 
مجلة القادسية للعلوم 

 (1)9الزراعية 
1479 

49 
يض تفقيس امهات فروج عالقة الخزن المسبق ومدة خزن ب

 اللحم مع االداء االنتاجي الالحق لالفراخ

مجلة علوم الدواجن العراقية 

71(1) 
1479 

41 

عالقة الخزن المسبق ومدة خزن بيض تفقيس امهات فروج 

اللحم مع الصفات النوعية للبيض وصفات الفقس واالداء 

 االنتاجي الالحق لالفراخ

 1479 اطروحة دكتوراه

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية وية عض :تاسعا 

      عضو جمعية علوم الدواجن العراقية 

     عضو المجلس العلمي في الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية 

 عضو اللجنة العلمية في قسم االنتاج الحيواني 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة أو شهادة التقديرالجائزة  كتاب الشكر أو ت

 1441 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 8

 1449 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 1

 1445 جمعية علوم الدواجن العراقية  شكر و تقدير 1

 1474 جامعة البصرة  –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 2

 1474 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي يرشكر و تقد 5

 1474 جامعة البصرة –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 6

 1471 مدير مكتب رئيس الوزراء شكر و تقدير 9

 1471 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 1

 1471 المثنىجامعة  –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 7

 1471 اتحاد النحالين العرب قديرشكر و ت 80

 1471 المسيب -عميد الكلية التقنية  شكر و تقدير 88

 1479 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر و تقدير 81

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

8   

1   

1   

2   

5   

6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة في اللجان االخرى: 

عدد  اللجان ت
 المشاركات

 85 لجنة مناقشة رسائل طلبة الماجستير 8

 85 لجنة مناقشة رسائل طلبة الدكتوراه 1

 1 لجنة مناقشة رسائل طلبة الدبلوم العالي 1

 21 لجنة مناقشة خطة بحوث طلبة الدراسات العليا/دكتوراه وماجستير 2

 81 لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه 5

 2 للجنة الخاصة باالمتحان التنافسيا 6

 2 لجنة استالل البحوث والترقيات العلمية 9

 

 نشاطات اخرى  

 البحوث المقيمة عدد 

 9 تقييم البحوث العلمية

 86 التقييم العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه والترقيات العلمية

 1 تقييم علمي لنشرات علمية ارشادية

 

 .ات ــثاني عشر :اللغ 

     العربية          

  األنكليزية           


