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 خالتاري ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية
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 0224 الزراعة بغداد 
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    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 الجامعي . ثالثاً : التدريس 

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

 لحد االن  0227 بغداد  كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0227 تغذية دواجن  الثروة الحيوانية  0

 0222 طيور داجنة مباديء انتاج  الثروة الحيوانية  0

 0222 مباديء انتاج حيواني   المحاصيل الحقلية  3

 0202 مباديء انتاج حيواني  التربة والمياه  4

 0200 مباديء انتاج حيواني البستنة وهندسة الحدائق 5

 0200 مباديء انتاج حيواني االرشاد الزراعي 6

 0203 مباديء انتاج حيواني االقتصاد الزراعي 7

 0204 مباديء انتاج حيواني ستنة وهندسة الحدائقالب 2

 0205 مباديء انتاج حيواني علوم االغذية  9

 0206 مباديء انتاج حيواني مكافحة التصحر  02

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  0227 – 0225 كلية الزراعة فني 0

 لحد االن  0227 كلية الزراعة  تدريسي  0



 

 

 

 

 

 

 

 

 0207 مباديء انتاج حيواني علوم االغذية 00

 0202 مباديء انتاج حيواني مكافحة التصحر  00

 

 :شرف عليهاالتي أ( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تأثير اضافة مستويات مختلفة من  0
حبوب لقاح النحل الى العليقة في 

االداء االنتاجي وبعض الصفات 

 الفسلجية لفروج اللحم

 0202 االنتاج الحيواني

0    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

المؤتمر العلمي الثاني لجمعية علوم  1 حضور(

 الدواجن العراقية 

 لجنة تحظيرية  كلية الزراعة / جامعة بغداد  0229

المؤتمر العلمي الثاني لوزارة  2

 الزراعة

 ر حظو جامعة بغداد   0202

 لجنة تحظيرية  كلية الزراعة / جامعة بغداد   0202 ندوة الغزال  3

4     

5     

6     

7     



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تأثير استخدام المخاليط المسبقة االعداد للفيتامينات والمعادن المحضرة  2

للمركز البروتيني في االداء االنتاجي الصفات النوعية  Premixمحليا 

 للبيضة 

 0222 مجلة علوم الدواجن العراقية 

.تاثير اضافة زيت بذور الكمون الى العليقة في الصفات الفسلجية لذكور  6

 االبيضدجاج اللكهورن 

 0205 مجلة جامعة كربالء العلمية

الى العليقة في بعض الصفات  Clomphine citrateتاثير اضافة  3

 االنتاجية والفسلجية للدجاج البياض لوهمان البني

 0206 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

دراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكركم الى العليقة في  4

 اجي لفروج اللحماالداء االنت

 

 0207 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

5 Effects of Ionized Water on Certain Egg Quality Traits 

and the Levels of proteins and Enzymes in the Blood of  

the Japanese Quail Coturnix japonic 

International  Journal 

of poultry Science 

0207 

2  A review on the effects of neem (Azadirachta indica) as 

feed additive in poultry production 

Journal of Entomology 

and Zoology Studies 

0202 

5 Effect of dietary supplementation with different levels of Palm pollen on 

the physiological performance of the broiler  

 

International Journal of 

poultry Science 

0202 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :ثامنا

  علوم الدواجن عضو جميعة  

   عضوا رابطة التدريسين الجامعيين العراقية 

  عضو جمعية النحالين العراقية 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة



 

 

 

 

 

 

 

 

 0222 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير  0

 0204  ةعميد كلية الزراع كتاب شكر وتقدير 0

 0205  ةعميد كلية الزراع كتاب شكر وتقدير 3

 0206  ةعميد كلية الزراع كتاب شكر وتقدير 4

 0207 ةعميد كلية الزراع كتاب شكر وتقدير 5

 0207 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير 6

 0202 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر وتقدير 7

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

0   

3   

4   

5   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العربية / االم اللغة             

   اللغة االنكليزية            


