
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 ساجدة مهدي عيدان     :       ـم ـــــــــاالســ

  1970/  9/   12          : تاريخ الميـالد 

          ةمتزوج         الحالة الزوجية :

 ثالثة         دد األوالد  :ــعـــ

 ةمسلم         :   الديـــــــــــانة

 سل الحيوانات الزراعيةفسلجة تنا:             صــالتـخـص

 هيئة تدريسية ةعضو          :        ةالوظيف

 أستاذ        الدرجة العلمية :

     كلية الزراعة / جامعة بغداد –قسم الثروة الحيوانية :            عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07902298907:         الهاتف النقال

   dr_staaa@yahoo.com    : كترونيأاللالبريد 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1992 الزراعة بغداد

 1998 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2008 الزراعة بغداد

    أخرى

 
 

 

 الصورة 

mailto:dr_staaa@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة لكلية(/ ا الجهة )المعهد ت

 لحد اآلن – 1993 بغداد الزراعة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -ة من الفتر الجهة الوظيفة ت

 2002 - 1998 دجامعة بغدا -كلية الزراعة مدرس مساعد 1

 2009 - 2002 دجامعة بغدا -كلية الزراعة مدرس 2

 لحد اآلن 2009 دجامعة بغدا -كلية الزراعة أستاذ مساعد 3
4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  2004 – 1993 فسلجة الحيوان الثروة الحيوانية 1

 2010و  2004 – 1998 فسلجة تناسل ةالثروة الحيواني 2

 2004 - 2000 إدارة ماشية حليب الثروة الحيوانية 3

 2010 - 2008 سلوك حبوان الثروة الحيوانية 4

 2010   – 1998 مبادئ إنتاج حيواني الثروة الحيوانية 6

 

 

 2009 - 1998 بيئة حيوان الثروة الحيوانية 7

 حلقات دراسية الثروة الحيوانية 8

 

 -2008و 2003 – 2000
2009 

 2010 - 2008 بحث تخرج الثروة الحيوانية 9

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 

 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الثاني للبحوث  1
 الزراعية

 بحث منشور العراق 1999

للبحوث  الخامسالمؤتمر العلمي  2
 الزراعية

 بحث منشور العراق 2003

 حضور األردن 2007 التقنيات الحديثة في التناسل 3

 عرض تقديمي العراق 2008 الحيوانية في العراقواقع الثروة  4
ندوة جمعية علوم اإلنتاج الحيواني  5

 العراقية
 عرض تقديمي العراق 2009

مشاريع التسمين: إنتاج لحوم أكثر  6
 وربح أكثر

 حضور العراق 2009

 إلقاء محاضرات العراق 2010 تقانات نقل األجنة ي األبقار 7
 حضور العراق 2010 والطموح الواقع العراقي:الجاموس  8

ورشة عمل: تغذية المجترات وطرائق  9
  اإلرشاد الحديثة

 إلقاء محاضرات العراق 2010

تنمية وتطوير جاموس مابين  10
 النهرين

 
 
 
 
 

 بحث منشور العراق 2010

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 Trianing"  وانإلقاء حلقة دراسية بعن. 1

progrmm in Taxes A & M2009, " آذار 

لقاء محاضرات تحضير. 1 خاصة بدورة تدريبية  وا 

ولغاية آذار  2010  لمدة ستة أشهر)تشرين األول 
لحساب جمعية منتجي اللحوم الحمراء  2011

 العراقية لتدريب الفالحين واألطباء البيطريين



 

 

 

 

 

 

 

 

هيل اإلرشاد وان "إعادة تأإلقاء حلقة دراسية بعن.. 2
 2009, الزراعي في العراق" مايس

. مشروع البحث المقدم للهيئة العامة لإلرشاد 2
الزراعي , وزارة الزراعة بعنوان" تحسين األداء 

اإلنتاجي والتناسلي للجاموس العراقي باستخدام 
أنظمة تغذوبة محسنة قبل التلقيح وقبل الوالدة". 

 .2010كانون األول 

نتسبي الكلية وطلبة . أقامة دورة لم3
 اإلرشاد تأهيل إعادةعن  األوليةالدراسات 
الحيواني" في العراق .  لإلنتاجالزراعي" 

 . 2009مايس 

. مشروع البحث المقدم للهيئة العامة لإلرشاد 3
المعاملة دور الزراعي , وزارة الزراعة بعنوان" 

في  Aوفيتامين  PMSGالمشتركة بهرمون 
ناسلي واإلنتاجي لدى النعاج الت تحسين األداء

". كانون األول  العراقية خالل الموسم التناسلي
2010 . 

.عمل بوستر علمي للقيم الطبيعية الفسلجية 4
. تشرين الثاني .النواع مختلفة من الحيوانات 

 ,2010. 

. مشروع البحث المقدم للهيئة العامة لإلرشاد 4
داء الزراعي , وزارة الزراعة بعنوان" تحسين األ

التناسلي للجاموس العراقي خالل فصل الصيف 
 . 2010معامالت هرمونية". كانون األول 

, الهيئة العامة لإلرشاد. محاضرة في 5  

وان "إعادة تأهيل اإلرشاد بعنوزارة الزراعة 
 2009, الزراعي في العراق" مايس

المشاركة في القاء محاضرات عن . 6 
جامعة  دورة نقل االجنة في االبقار في

النهرين وبالتعاون مع منظمة الفاو . 
2010 

المشاركة في دورة تدريبية العادة . 7 

تأهيل االرشاد الزراعي في العراق في 
في الواليات   Taxes A& Mجامعة 

 تشرين الثاني –المتحدة االمريكية ايلول 
2009 

ورشة عمل: تغذية المجترات وطرائق اإلرشاد . 8 
مع الهيئة العامة لالرشاد  بالتعاون   الحديثة

 الزراعي / وزارة الزراعة.



 

 

 

 

 

 

 

 

. المشاركة في مناقشة طالبة ماجستير " 9 
تاثير المعزز الحيوي واثره في اداء 
وصحة العجول الرضيعة في ماشية 

 .2011الحليب". كانون الثاني 

. المشاركة في لجنة مناقشة طالب 9 

 .2010ر اجستير في جامعة االنبام

  

  

 

أو تطوير امنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ث 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Effect of some hormonal treatments 

on reproductive performance in goat 

Iraqi J. Agric. 1999 

2 Some factors affecting calving 

interval in herd of Friesian cows in 

Iraq 

Iraqi J. Agric. 2002 

3 The correlations between semen 

characteristics and enzyme activity as 

affected by vitamin A deficiency in 

Awassi rams 

Iraqi J. Agric. Sci. 2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 The chemical analysis of Urtica 

dioica and its effect on serum proteins 

in broilers 

Iraqi Agric. J. 2002 

5 Effect of post – mating gonadotropin 

injection on serum proteins in Iraqi 

goats 

Iraqi J. Agric. 2003 

6 Morphometric observation on the 

epididymis of Awassi ram lambs 

Associated with vitamin A 

supplementation. 

J. Sc. Tech., 2004 

7 Reproductive performance of Iraqi 

Awassi ewes in response to treatment 

with equine chorionic gonadotropin 

Journal of 

Agricultural 

Investment 

2004 

8 Sperm abnormalities associated with 

vitamin A deficiency in rams 

Small Ruminant 

Research 

2005 

9 Changes in certain seminal attributes 

and sexual activity of Holstein – 

Friesian bulls in response to vitamin C 

supplementation 

Iraqi J. Agric. 2005 

10 Early pregnancy diagnosis of Iraqi 

riverine buffaloes using BioPRYN 

enzyme-linked immunosorbent assay 

for PSPB and progesterone assay 

Reproduction in 

Domestic Animals 
2010 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  جمعية علوم اإلنتاج الحيواني العراقية  عضو 

    العالمية ةعلوم البيطريالعضو رابطة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قدير.و شهادات الت الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1998 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 1

 2002 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 2

 2008 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 3

 2009 دجامعة بغدا –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 4

 2010 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 6

 جامعة –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 7
 ديالى

2010 

 2010 واسطجامعة  –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر 8

 –الهيئة العامة لالرشاد الزراعي  كتاب شكر 9
 وزارة الزراعة

2010 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر حادي 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات.ــعشر:اللغثاني  



 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية             

    االنكليزية          

 

 

 

 

 

 

  CD يتم تسليم نسخة على   ملحوظة:


