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 هدى قاسم زبالة حمد الحمداني:    ـم ـــــــــاالســ

  9191/  6/  2 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج الحالة الزوجية :

   2  دد األوالد  :ــعـــ

 ةمسلم  :   الديـــــــــــانة

         حيواني انتاج – علوم الهندسة الزراعية:     صــالتـخـص

 ةتدريسي:      ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد – علوم الهندسة الزراعيةكلية  - االنتاج الحيوانيقسم :    عنوان العمل

     09909200016 - 09709619170:    الهاتف النقال

 hudaa_alhimdany@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 :أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 1002 علوم الهندسة الزراعية بغداد

 1006 علوم الهندسة الزراعية بغداد ماجستير

 دكتوراه

 

 1021 علوم الهندسة الزراعية بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ــمالقسـ المرحلة المـــــادة ت

 قسم االنتاج الحيواني الرابعة بيئة الحيوان الزراعي 2

 قسم االنتاج الحيواني الرابعة تغذية دواجن 1

 االولى مبادئ طيور داجنة 1

)قسم االرشاد الزراعي 

قسم الصناعات  –

قسم االنتاج  –الغذائية 

 الحيواني(

 

 قسم االنتاج الحيواني الرابعة بحث تخرج 4

 



 

 

 

 

 

 

 

 ً  ح والرسائل التي اشرف عليهااالطاري: رابعا

 .في قسم االنتاج الحيوانيمشرفة على طالب ماجستير 

 

 ً  :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا
 1002 –بغداد  – المؤتمر العلمي االول لجمعية علوم الدواجن العراقيه -2

 1020 –بغداد  –ندوة تربية الغزالن وافاق تطورها  -1

 1002 –ثاني لجمعية علوم الدواجن العراقية المؤتمر العلمي ال -1

 1002 –لصناعة الدواجن  المؤتمر العلمي الثالث -4

 1002 –ندوة عن مرض الجمرة الخبيثة  -5

 

 :براءات االختراع: سادسا
 ال توجد

 ً  :االنشطة العلمية :سابعا
 مقررة الدراسات العليا في قسم االنتاج الحيواني .2

 مجال االختصاص تقييم العديد من البحوث العلمية في .1

 التقييم العلمي لعدد من الرسائل واالطاريح .1

 عضو اللجنة االمتحانية لسنوات عديدة .4

 عضو في لجان مناقشة طلبة الماجستير .5

 ً  :المشاريع البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم : ثامنا
 العضوي والحد من تلوث البيئة بفضالت الدواجن مشروع بحث لدراسة الدكتوراه عن تلوث البيئة بالفسفور

 ً  :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

2 

تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة البادئ على 

الصفات االنتاجية و المناعية والفسلجية لفروج 

 اللحم

المجلة المصرية للتغذية و 

 االعالف
1006 

1 

حوق الثوم لعليقة النهائي في تاثير اضافة مس

الصفات االنتاجية و المناعية والفسلجية لفروج 

 اللحم

مجلة علوم الدواجن 

 العراقية
1006 

1 
استخدام قشر ا لرمان المجفف في عليقة الدجاج 

 البياض

المجلة المصرية للتغذية 

 واالعالف
1002 

4 

تأثير استخدام مسحوق الحصالبان في تحسين 

يزيائية والكيميائية والحسية بعض الصفات الف

 للحم صدر الدجاج المفروم المبرد

المجلة المصرية للتغذية 

 واالعالف
1002 

5 

البادئ و  تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة 

في الصفات االنتاجية و المناعية النهائي 

 والفسلجية لفروج اللحم

المجلة العلمية للعلوم و 

 التكنولوجيا
1020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلميةة ا: عضويعاشراً 
   عضو جمعية علوم الدواجن العراقية -2

 عضو جمعية علوم االنتاج الحيواني العراقية -1

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال توجد 2

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
تقدير من عمداء ثالثة كتب شكر من رئيس جامعة بغداد وعدد كبير من كتب الشكر والعلى  ةحاصل

 .كليات الزراعة في الجامعات العراقية تخص المجاالت العلمية

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


