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       وسن جاسم محمد:    ـم ـــــــــاالســ

  6791-8-32: تاريخ الميـالد 

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

          تربية وتحسين الحيوان:    صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية:      ه ــــــالوظيف

 مساعد استاذ      الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –ة يالزراععلوم الهندسة كلية :       عنوان العمل

    العمل   :   هاتف

    19712186671:      الهاتف النقال

 wasanjasim76@gmail.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 8991 الزراعة بغداد

 5002 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 5085 الزراعة بغداد

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

علوم الهندسة كلية  1

 ة يالزراع

 لحد أالن -5008 بغداد    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 5002-5008 كلية الزراعة -جامعة بغداد مهندس زراعي 8

 5085 -5002 كلية الزراعة -جامعة بغداد مدرس مساعد 5

 5082-5085 كلية الزراعة –جامعة بغداد  مدرس 3

 اية االن غل -5082 كلية الزراعة –جامعة بغداد  استاذ مساعد 4

2    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 5002-5008 ين دواجنستربية وتح -إحصاء الثروة الحيوانية 8

 5002-5002 تصميم وتحليل تجارب  -وراثة الثروة الحيوانية 5

 5080-5002 تربية وتحسين حيوان–وراثة  الثروة الحيوانية 3

 5002 مبادئ انتاج حيواني الوقاية 4

 5080 مبادئ انتاج حيواني االقتصاد الزراعي 2

 5085 مبادئ انتاج حيواني التربة 2

 5083 مبادئ انتاج حيواني التصحر 2

 الثروة الحيوانية 1

 

 

 5081-5085 وراثة

 تقانات حيوية انياالنتاج الحيو 9

 

5083-5082 

 

 

 

 5089-5082 علم الحياة الجزيئي االنتاج الحيواني 80

 ولحد االن 5082 الوراثيةصيانة المصادر  الدراسات العليا-االنتاج الحيواني 88

 ولحد االن 5082 تصميم وتحليل التجارب متقدم الدراسات العليا-االنتاج الحيواني 85

 ولحد االن 5082 الوراثة الكمية الدراسات العليا-االنتاج الحيواني 83

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

كمؤشر انتخابي  ين الجنسيغاستخدام قياسات الصب 8
 رسالة ماجستير-لبعض الصفات االقتصادية للمعز

 1025 الثروة الحيوانية

المقارنة بين األغنام العرابية والنجدية اعتمادا على بعض  5
 دبلوم عالي-صفات النمو واالنتاج في محافظة البصرة

 1022 االنتاج الحيواني

( بعدد من PRLRمستقبل جين هرمون البروالكتين ) عالقة 3
رسالة  الصفات االقتصادية في الماعز القبرصي والمحلي

 ماجستير
 

 1022 االنتاج الحيواني

 GDF-9 عامل النمو والتمايز عالقة التشكل الوراثي لجين 4
رسالة  باألداء اإلنتاجي والتناسلي في االغنام العواسي

 ماجستير

 الحيوانياالنتاج 
5081 

انتاج ب β-Lactoglobulinعالقة التشكل الوراثي لجين  2
 رسالة ماجستير الحليب ومكوناته في ابقار الهولشتاين

 االنتاج الحيواني
5081 



 

 

 

 

 

 

 

 

2    

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ بوستر  ) بحث

 حضور(

المؤتمر العلمي السابع لوزارة  1

 الزراعة

 ضيف جامعة بغداد 5001

 ضيف كلية الزراعة-جامعة بغداد 5001 مؤتمر جمعية الدواجن العراقية 2

 مشارك جامعة بابل 5009 المؤتمر العلمي لجامعة بابل 3

 مشارك مصر 5009 مؤتمر الجمعية المصرية للتغذية  4

 مشارك جامعة بغداد 5083 الزراعة مؤتمر كلية 5

 مشارك جامعة بغداد 5082 المؤتمر العلمي التاسع لوزارة 6

 
 مشارك جامعة بغداد 5082 لوزارة عاشرالمؤتمر العلمي ال 

 مشارك جامعة ذي قار  5082 مؤتمر كلية الزراعة جامعة ذي قار  7

  The International Conference 
on the Promotion of Scientific 

Regional Cooperation on Food 

and Agricultural Sciences 

2018   
Mashhad, Iran Food and 

Agricultural Sciences 

 مشارك

 مشارك  تكريتجامعة  2018  تكريتمؤتمر كلية الزراعة جامعة  

 مشارك  دهوكجامعة  5081  مؤتمر كلية الزراعة  

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 فةةةي العدليةةة وتطبيقاتهةةا ةيةةالوراث االصةةول دراسةةة لنبةةدأ: بعنةةوان عمةةل ورشةةة عضو جمعية علوم االنتاج الحيواني

 بصةمة علةى للتدريب النهرين مركز في 5/2142/  41-41 مابين للفترة. العراق

 للمركةةز العةةراق ممثلةةة مة  بالتعةةاون النهةةرين جامعةة/  العةةدلي النةةوو  الحةام 

 االيطالية بافيا وجامعة ICGEB الوراثية للهندسة الدولي

جامعة القاسم –كلية الزراعة  –طالبة ماجستير  ةمناقشلجنة عضو  ولحد االن 5083من  عضو اللجنة االمتحانية
 الخضراء

او اكثر لطلبة الدراسات  20يقارب عضو مناقشات علمية لما 
 العليا من دكتوراه وماجستير

 5102و 5102وزارة الزراعة مؤتمر
  DNA  1022-1022محاضرة علمية في دورة حول استخالص ال

تحسين ندوة في التعليم المستمر عن استخدام التقانات الوراثية الحديثة في محاضرة علمية في 
 1022-1022الحيوانات 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

    

    

    

    

    
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      عضو جمعية علوم االنتاج الحيواني 

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  أوكتاب الشكر  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شهادة تقديرية لتقنيات التحسين  8

 الوراثي

 5005 مركز اباء لالبحاث الزراعية

 5083 عميد كلية علوم الهندسة الزراعية شكر وتقدير  5

 5084 عميد كلية علوم الهندسة الزراعية شكر وتقدير  3

 5082 الهندسة الزراعيةعميد كلية علوم  شكر وتقدير  4

 5082 عميد كلية علوم الهندسة الزراعية شكر وتقدير  2

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

8   



 

 

 

 

 

 

 

 

5   

3   

4   

2   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    اللغة العربية           

 اللغة االنكليزية             

  

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


