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      هشام احمد صالح محيميد:       ـم ـــــــــاالســ

  1979- 1 -23 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

  اثنان   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       ثروة حيوانية:       صــالتـخـص

  استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

  استاذ   الدرجة العلمية :

             قسم الثروة الحيوانية –كلية الزراعة :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

     07903191387:     الهاتف النقال

 hisad_226كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2000 الزراعة بغداد

 2002 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   طالب دكتوراة

    أخرى

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ريس الجامعي .ثالثا  : التد 

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

 حاليا 2010-2003 بغداد كلية الزراعة 1

2    

3    

4    

5    

6    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2007-2003 كلية الزراعة مدرس مساعد 1

 حاليا2010-2007 كلية الزراعة مدرس 2

3    

4    

5    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الثروة الحيوانية 1
 انتاج مبادئ – احصاء – تربية وتحسين

 حيواني

2004 

 2005 مبادئ انتاج حيواني مكننة-صناعاتغذائية 2

 2006 بيئة حيوان – طيور داجنة الثروة الحيوانية 3

 2007 مبادئ انتاج حيواني - تغذية دواجن البستنة-الثروةالحيوانية 4

 2008 مبادئ انتاج حيواني البستنة 5

 2009 مبادئ انتاج حيواني - ة دواجنتغذي الصناعات - الثرو الحيوانية 6

 2010 تغذية دواجن الثروة الحيوانية 7

8    

9    

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 هامكان أنعقاد ةــنالس عنوانال ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

مؤتمر علوم الواجن  1
 الثاني

كانون األول 
2008 

جامعة  –كلية الزراعة 
 بغداد

 عضو لحنة تحضيرية
 )بحث(

المؤتمر العلمي الثاني  2
 للبحوث لزراعية

 بحث جامعة بابل 2009آذار 

3 
المؤتمر العلمي السابع 

زارة للبحوث الزراعية )و
 الزراعة(

تشرين األول 
2009 

 بحث + بوستر الجادرية –جامعة بغداد 

4 
المؤتمر العلمي األول 

للبحوث الزراعية )جامعة 
 األنبار(

2010 
جامعة  –كلية الزراعة 
 األنبار

 بحث

5     

6     

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  في العطلة الصيفية التطبيق الصيفي

  ادارة حقل الطيور الداجنة

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تقيم اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الثوم في العليقة في 

 االداء التناسلي للديكة
 زراعية العراقيةمجلة العلوم ال

(6 )173-180 
2005 

2 
Effect of uropygialectomy at two different ages 

on semen quality of White Leghorn males. 

Iraqi J. Agric. Sci. 37 ( 

1 ): 213 – 218. 
2006 

3 
Improving semen quality characteristics by 

Iraqi probiotic roosters diet supplementation 

IRAQI Journal OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 
..2006 

4 
تأثير االحالل الجزئي والكلي لكسبة السمسم محل المركز 

 البروتيني في االداء االنتاجي لفروج اللحم .

-مجلة العلوم الزراعية العراقية

37(2:)147-152 
2006 

5 
ى تأثير اضافة كسبة بذور السلجم في عليقة طائر السمان عل

 بعض الصفات النوعية والحسية للحم .

مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

 2العدد 4،المجلد
2007 

6 
تأثير -1أستعمال كسبة بذور السلجم في عالئق فروج اللحم  

 الكسبة في االداء االنتاجي لفروج اللحم .
 2007 مجلة جامعة كربالء العلمية .

7 
تأثير -2ج اللحم  أستعمال كسبة بذور السلجم في عالئق فرو

 الكسبة في نسبة التصافي وقطعيات ذبائح فروج اللحم ،
 2007 مجلة جامعة كربالء العلمية .

 أستعمال قشر الرمان في عليقة الدجاج البياض . 8
المجلة المصرية للتغذية 

 واالعالف
2007 

9 
تقيم مركز البروتين النباتي المحلي والمستورد في بعض 

 دجاج بيض المائدة .الصفات االنتاجية ل

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

- 39 (2:)120-131 
2008 

10 
تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت اليانسون 

Pimpinella anisum   الى العليقة في االداء االنتاجي لدجاج

 االبيض.  Lohmannاللومن 

مجلة علوم الدواجن العراقية 

 ( .3( المجلد )1،العدد)
2008 

11 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت اليانسون 

Pimpinella anisum   الى العليقة في الصفات النوعية

  Lohmannللبيض وبعض الصفات المناعية لدجاج اللومن 

 االبيض.

مجلة علوم الدواجن العراقية 

 (.3( المجلد )1،العدد)

 
2008 

12 
السوس  استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق

Glycyrrhiza glabra   لتحسين االداء االنتاجي لدجاج

 اللومن االبيض المربى خالل فترات مختلفة من السنة .

مجلة علوم الدواجن العراقية 

 ( .3( المجلد )1،العدد)

 
2008 

13 
استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس 

Glycyrrhiza glabra   يكة اللومن لتعزيز الكفائة التناسلية لد

 المرباة خالل اشهر مختلفة من السنة .

مجلة الزراعة العراقية )عدد 

 . 5عدد 14خاص ( مجلد 

 
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

14 
استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس 

Glycyrrhiza glabra   لتحسين  الصفات النوعية لبيض

 دجاج اللومن االبيض المربى خالل فترات مختلفة من السنة .

لفرات للعلوم الزراعية مجلة ا

 (.1( /المجلد )1/العدد )
2009 

15 
تأثير اضافة االنزيمات الى عالئق الدجاج البياض الحاوية على 

كسبة بذور السلجم المحلية في بعض الصفات الصفات النوعية 

 للبيض .

مجلة االنبار للعلوم الزراعية . 

 .  4العدد  7المجلد 
2009 

16 
ختلفة من بذور وزيت اليانسون تأثير اضافة مستويات م

Pimpinella anisum   الى العليقة في االداء التناسلي لديكة

 االبيض .  Lohmannاللومن 

المؤتمر العلمي السابع للبحوث 

 الزراعية.
2009 

17 

The effect of coating materials and storage time 

on internal qualitt of chicken and quail eggs 

under refrigerated storage :1-black seed oil 

.J.Biol.Chem.Environ 

.Sci.,vol.4(4):283-291. 

 
2009 

18 
تأثير اضافة مسحوق الثوم في االداء االنتاجي وبعض الصفات 

 الفسلجية لدجاج البيض نوع ايسا البني .

مجلة جامعة تكريت للعلوم 

( العدد 10الزراعية ، المجلد )

(1.) 

2010 

19 
Utilisation of sesame (Sesamum 

indicum) seeds and its' oil in laying quail 

diets for improving egg quality traits 

 8مجلة جامعة كربالء 
(2) 

2010 

20 
Effect of feeding diets containing sesame 

oil or seeds on productive and 

reproductive performance of laying quail 

مجلة األنبار للعلوم 
 (.1) 3البيطرية: 

2010 

21 
Effect of Dietary Supplementation with 

Different Oils on Productive and 

Reproductive Performance of Quail 

International 

Journal of Poultry 

Science 9 (5): 429-

435 

2010 

22 
Effect of Dietary Linseed on Egg Quality 

of Laying Quail 

International 

Journal of Poultry 

Science 9 (6): 584-

590 

2010 

23 

Effect of n-3 and n-6 Fatty Acid 

Supplemented Diets on Semen Quality in 

Japanese Quail (Coturnix coturnix 

japonica 

International 

Journal of Poultry 

Science 9 (7): 656-

663 

2010 

24 

Effect of Dietary Supplementation with 

Sources of Omega-3 and Omega-6 Fatty 

Acids on Certain Blood Characteristics 

of Laying Quail 

International 

Journal of Poultry 

Science 9 (7): 689-

694 

2010 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 .ولية الهيئات العلمية المحلية والدعضوية  :تاسعا 

  .عضو جمعية علوم الدواجن العراقية 
     

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

 ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

 وتقدير شكر 1
العامة  ة الهيأ - وزارة الزراعة

 ون الزراعياوالتع رشادلال
2004 

 2005 مكتب العميد -عة كلية الزرا شكر وتقدير 2

 2008 مكتب العميد -كلية الزراعة  شكر وتقدير 3

 2008 مكتب العميد -كلية الزراعة  شكر وتقدير 4

 2009 وزارة التعليم العالي والبحث شكر وتقدير 5

 2009 مكتب العميد -كلية الزراعة  شكر وتقدير 6

 2009 جمعية علوم الدواجن شهادة تقديرية 7

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: شرحادى ع 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


