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 رياض حمد صنكال   :   ـم ـــــــــاالســ

  3/1/1711: تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

   واحد  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  تربية وتحسين حيوان :      صــالتـخـص

  تدريسي  :       ةــــــالوظيف

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :

  قسم االنتاج الحيواني /كلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغداد:     عنوان العمل

     ----العمل   :     هاتف

 41142150710    :   الهاتف النقال

 reyadh_sangal@yahoo.com    كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــليالك الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 8991 علوم الهندسة الزراعية  بغداد 

 6002 علوم الهندسة الزراعية  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا

 

 6082 علوم الهندسة الزراعية  بغداد

    أخرى

 

 

 صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

قسم االنتاج الحيواني /كلية علوم  1

 الهندسة الزراعية 

 وحتى االن– 6002 بغداد

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 وحتى االن 6002 كلية علوم الهندسة الزراعية تدريسي 8

6    

3    

4    

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 6081-6082-6002 تحليل وتصميم تجارب  االنتاج الحيواني  8

 6082-6082 علم االحياء الجزيئي االنتاج الحيواني  6

 6081-6082-6082 انتاج ماشية الحليب  االنتاج الحيواني  3

 6002 انتاج اغنام  وماعز  االنتاج الحيواني  4

-6009-6001 مبادئ االنتاج الحيواني  االنتاج الحيواني  2

-6086-6088-6080 تربية وتحسين االنتاج الحيواني  2 60080

6083 

 

 6082 مبادئ انتاج حيواني المحاصيل 2

 6081الى 6001 انتاج ماشية  االرشاد الزراعي 1

 6081 الجزيئة  الوراثة االنتاج الحيواني/عليا  9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 على كمية  تأثير موقع الطفرة في جين الكاباكازين 8

 البروتين ومكونات الحليب االخرى  ونوعية

االنتاج الحيواني  /كلية علوم الهندسة 

 الزراعية 

6082-6081 

-IGFBP دراسة المظاهر الوراثية لجين 6

  ةوعالقتها بأداء الحمالن العواسي3

 6081-6082 االنتاج الحيواني/دياال

وعالقتها  FABPجين دراسة المظاهر الوراثية ل 3

 في ابقار الهولشتاين بعدد من الصفات االقتصادية 

 

 6089-6081 االنتاج الحيواني /تكريت

4    

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 لجنة تحضيرية  كلية الزراعة /بغداد 6001 مؤتمر جمعية علوم الدواجن  1

 لجنة تحضيرية  كلية الزراعة /بغداد 6009 مؤتمر جمعية علوم الدواجن  2

المؤتمر العلمي الزراعي  3

 االردني السادس

 بحث عمان/االردن 6002

المؤتمر العلمي الثاني  4

 للتقنيات الحديثة 

 بحث جامعة الكوفة   6086

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم  5

 الزراعية 

 بحث  جامعة البصرة  6088

المؤتمر العلمي االول لقسم  6

 الثروة الحيوانية 

 لجنة تحضيرية  ادجامعة بغد 3083

البعد االقتصادي واالجتماعي  7

 الغذية الشوارع 

 لجنة تحضيرية جامعة بغداد 6081

الندوة العلمية لجمعية علوم  8

 االنتاج الحيواني 

 لجنة تحضيرية  بغداد  6009

الندوة العلمية االولى لبحوث  9

 النخيل 

 تحضيرية بغداد 6009

 ندوة استخدام تقانات الوراثة 10

 الجزيئية 

 محاضر بغداد 6082

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في   الجان التحضيرية  االجتماعيالنشاط 

 للمؤتمرات والندوات

 المشاركة في الفرق االرشادية 

  لجان تدقيق الدرجات ةجان إمتحانيل

   يإشراف تربو

ة في تأسيس مجلة المساهم نشاطات متفرقة

 الكلية ووحدة االعالم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 ) Detection the Polymorphisms of IGFBP-3 gene in Awassi Lambs Research Journal 

of Pharmaceutical, 

Biological and 

Chemical Sciences  

6081 

5 -   Estimation of genetic variance using data of prolactin gene in 

Turkish Awassi sheep 

Journal of 

Entomology and 

Zoology Studies  

6081 

 Effect of mutation site of K-casein gene on protein quantity and 

composition and other milk constituents in Holstein cows   

Journal of 

pharmaceutical and 

research   

6081 

3 ASSOCIATION OF TRANSFERRIN GENE POLYMORPHISM A14037GAND 

C14081T SNPS WITH THE PRODUCTIVE PERFORMANCE OF HOLSTEIN-

FRISIAN COWS 

International 

journal of science 

and nature  

6082 

0 Relationship between polymorphism of  IGF-1 gene in 

dams with body weight and dimension in birth and 

weaning in Turkish Awassi sheep 

مجلة مركز 

بحوث التقنيات 

 االحيائية

6082 

2 USEING OF COMET ASSAY FOR DETECTION OF 

THE DAMAGE IN DNA DUE TO THE INFECTION 

BY BLOOD PARASITES IN CYRUS GOAT KIDS 

مجلة العلوم 

الزراعية 

 العراقية

6082 

6 Effect of prolactin (PRL) gene polymorphism for Dams in growth traits 

of Turkish Awassi lambs(2014) 

 

مجلة االنبار 

 للعلوم البيطرية

6084 

1 
Study of  fertilization rate and services per conception in herd  of 

Holstein cows 

 6088 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 Genetic evaluation of Holstein cattle for incidence of 

mastitis 

مجلة كربالء 

 العلمية

6080 

7 Study of  fertilization rate and services per conception in herd  of 

Holstein cows 

مجلة االنبار 

 وم الزراعيةللعل

6080 

14 The degree of resistance of retained placenta in Holstein cattle  لمؤتمر العلمي

الزراعي 

  االردني السادس

6002 

مجلة كربالء  دور الوراثة السايتوبالزمية في مكونات الحليب الرئيسة لدى ماشية الفريزيان 11

  العلمية

6009 

وتأثير االم في درجة المقاومة لعدد من االمالاض التناسلية لدى ماشية  التوارث السايتوبالزمي 15

 الهولشتاين

مجلة الفرات 

  للعلوم الزراعية

6001 

تأثير مستخلص البروبولس في عدد من صفات النمو لدى الحمالن  

 العواسي التركي

لمؤتمر العلمي الثاني 

للتقنيات الحديثة في 

االنتاج الحيواني 

 ة الكوفةوالنباتي/جامع

6086 

تأثير  مستخلص البروبولس في بعض قياسات الجسم لدى الحمالن العواسية التركية بعد  13

الفطام
 

لمؤتمر العلمي الثاني 

للعلوم الزراعية 

 /جامعة البصرة

6088 

10    

12    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

   اليوجد   

 و شهادات التقدير. لجوائز اكتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 6081 السيد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  8

 6082 عمادة كلية الزراعة  شهادة تقديرية  6

 6082 عمادة كلية الزراعة  شهادة تقديرية  3

 6009 جمعية علوم الدواجن  شهادة تقديرية  4

 6083 عمادة كلية الزراعة  شهادة تقديرية  2

 6081 كلية الزراعة/ االنبار  كتاب شكر  2

 6082 دائرة البحث والتطوير/وزارة التعليم  كتاب شكر  2

 6001 جمعية علوم الدواجن  كتاب شكر   1

 6009 عمادة كلية الزراعة شكر وتقدير 9

 6009 عمادة كلية الزراعة  شكر وتقدير 80

 6009 عمادة كلية الزراعة  شكر وتقدير  88

 6081 عمادة كلية الزراعة  تثمين جهود 86

 6082 عمادة كلية الزراعة  تثمين جهود  83

 6082 وزارة البيئة  شكر وتقدير  84

مركز الحاسبة االلكترونية / بغداد  شكر وتقدير  82

 /جامعةبغداد بغ

6009 

 6083 زراعة عمادة كلية ال شكر وتقدير 82

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة : حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

8   



 

 

 

 

 

 

 

 

6   

3   

4   

2   

2  

 

 

 

 ات .ــاللغ ثاني عشر : 

  العربية             

  األنكليزية    


