
 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير 

 

 

 

 

 

 وليد خالد عبد اللطيف الحياني األسم الكامل:األسم الكامل:
 2007/  10/  3 –بغداد  تاريخ الميالد:تاريخ الميالد:

الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الزوجي :الزوجي :

 متزوج

 )طفلة واحدة( 1 عدد األوالد:عدد األوالد:

 مسلم الديان :الديان :
 فسلجة طيور داجنة التخصص:التخصص:
 استاذ الوظيف :الوظيف :

 استاذ الدرج  العلمي :الدرج  العلمي :

 عنوان العمل:عنوان العمل:
وة الحيوانية / كلية الزراعة / جامعة بغداد/ أبو قسم الثر

 غريب

 009647902170318 )عراقنا( الهاتفالهاتف

البريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد البريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 اإللكترونياإللكتروني

Yahoo E – mail: walhayani@yahoo.com 
Google E- mail: walhayani@gmail.com 

 

 

 ::أوالً : المؤهالت العلمي أوالً : المؤهالت العلمي  
 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2001 الزراعة األنبار
 2005 الزراعة األنبار الماجستير
 هالدكتورا
 

   طالب دكتوراه حاليا  

 - - - أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 

mailto:walhayani@yahoo.com
mailto:walhayani@gmail.com


 

 

 

 

 ..::ثانياً : التدرج الوظيفيثانياً : التدرج الوظيفي 
 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 حاليا   – 18/3/2006 غدادب الزراعة قسم الثروة الحيوانية / كلية 1
2 - - - 
3 - - - 
4 - - - 
5 - - - 
6 - - - 
7 - - - 
8 - - - 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسي  التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسي  التى قمت بتدريسها. 

 – 18/3/2006 عة بغدادكلية الزراعة / جام مدرس مساعد 1
 حاليا   - 31/8/2009 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 2 30/8/2009

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 السنـــــ  المـــــادة القســـم ت

1 

 تقانة إحيائية الثروة الحيوانية 
2006 

2006 - 2007 
2007 – 2008 

 2007 - 2006 بادئ إنتاج دواجنم األرشاد الزراعي 2
 2007 - 2006 فسلجة حيوانات وطيور األرشاد الزراعي 3
 2007 - 2006 تصبيقات في الحاسوب علوم األغذية والتقانة إلحيائية 4
 2007 - 2006 مبادئ إنتاج دواجن الثروة الحيوانية  5
6 

 بيئة الحيوان الزراعي الثروة الحيوانية 
2007 - 2008 
2008 - 2009 

7 

 2009 - 2008 إدارة دواجن الثروة الحيوانية 
2009 – 2010 

دارة مفقسات الثروة الحيوانية  8  2010 - 2009 تفقيس وا 
 

 ::) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً: خامساً:  
 السنــ  مـــالقس رسال ال األطروح   أو  اسم ت

1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 - - - 
5 - - - 

 التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمي  العلمي  والندوات والندوات سادساً: المؤتمرات سادساً: المؤتمرات  



 

 

 

 

 مكان أنعقادها السنــ  العنوان ت
 نوع المشارك  
) بحث / بوستر 

 حضور(

 مؤتمر علوم الدواجن األول 1
تشرين الثاني 

2007 
 جامعة السليمانية

عضو لحنة 
 تحضيرية
 )بحث(

2 
المؤتمر العلمي األول للبحوث 

 الزراعية
 تشرين الثاني

2008 
جامعة  -كلية الزراعة 
 بابل

 بحث

3 
 ندوة علمية

 مرض الجمرة الخبيثة
 2008كانون األول 

جامعة  –كلية الزراعة 
 بغداد

عضو لجنة 
 تحضيرية

 2008كانون األول  مؤتمر علوم الواجن الثاني 4
جامعة  –كلية الزراعة 
 بغداد

عضو لحنة 
 تحضيرية
 )بحث(

5 
 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث

 لزراعية
 بحث  جامعة بابل 2009آذار 

6 
ندوة علمية )سبل تطوير 

صناعة الدواجن في محافظة 
 األنبار(

 2009نيسان 
جامعة  –كلية الزراعة 
 األنبار

 حضور

7 
المؤتمر العلمي السابع للبحوث 

 الزراعية )وزارة الزراعة(
تشرين األول 

2009 
 بحث + بوستر الجادرية –جامعة بغداد 

8 
ر العلمي الثالث لصناعة المؤتم

 الدواجن
 2009كانون األول 

جامعة  –كلية الزراعة 
 بغداد

عضو لحنة 
 تحضيرية

9 
االتجاهات الحديثة لصناعة 

 الدواجن
 حضور جامعة الكوفة 2010

10 
المؤتمر العلمي األول للبحوث 

 الزراعية )جامعة األنبار(
2010 

جامعة  –كلية الزراعة 
 األنبار

 بحث

 

 . . االخرى االخرى األنشط  العلمي  األنشط  العلمي  سابعا : سابعا :  
 خارج الكلي  داخل الكلي 

  أمين سر تحرير مجلة علوم الدواجن العراقية

  

  

  

 
 

أو أو ثامنةةا: المشةةروعات البحثيةة  فةةى مجةةال التخصةةص لخدمةة  البيئةة  والمجتمةة  ثامنةةا: المشةةروعات البحثيةة  فةةى مجةةال التخصةةص لخدمةة  البيئةة  والمجتمةة   
 ..  تطوير التعليمتطوير التعليم



 

 

 

 

 السن  محل النشر أسم البحث ت

1 

بإزالة  تأثير استخدام الطريقة العراقية المتمثلة
الغدة الزمكية على صفات الدم الفسلجية لفروج 

 اللحم.

مجلة علوم الدواجن 
 (.1) 1العراقية. 

2006 

2 
استخدام عملية إزالة الغدة الزمكية بأعمار تأثير 

 .مختلفة في الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم
مجلة علوم الدواجن 

 (.3) 2العراقية. 
2007 

3 

لى العليقة في األداء إتأثير إضافة مسحوق الثوم 
 – Hyاإلنتاجي والفسلجي لدجاج الهاي الين 

Line .األبيض 

مجلة علوم الدواجن 
 (.3) 2العراقية. 

2007 

4 
The effect of using anise seeds 

(Pimpinella anisum) on productive 

performance of broiler chickens. 

مجلة علوم الدواجن 
 (.3) 2العراقية. 

2007 

5 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت 

إلى العليقة إلى العليقة     PPiimmppiinneellllaa  aanniissuummاليانسون اليانسون 

  LLoohhmmaannnnفي األداء االنتاجي لدجاج اللومن في األداء االنتاجي لدجاج اللومن 

 .األبيضاألبيض

مجلة علوم الدواجن 
 (1) 3العراقية. 

2008 

6 

تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت 

إلى العليقة إلى العليقة   PPiimmppiinneellllaa  aanniissuummاليانسون اليانسون 

لصفات النوعية للبيض وبعض الصفات لصفات النوعية للبيض وبعض الصفات في افي ا

 .المناعية لدجاج اللومن األبيضالمناعية لدجاج اللومن األبيض

مجلة علوم الدواجن 
 (1) 3العراقية. 

2008 

7 

استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق 
لتحسين األداء  Glycyrrhiza glabraالسوس 

اإلنتاجي لدجاج اللومن األبيض المربى خالل 
 فترات مختلفة من السنة.

واجن مجلة علوم الد
 (.2) 3العراقية. 

2008 

8 
تأثير اضافة تراكيز مختلفة من مسحوق بذور 
اليانسون الى العليقة في االداء االنتاجي لدجاج 

 هاي الين االبيض المتقدم بالعمر.

مجلة علوم الدواجن 
 (.2) 3العراقية. 

2008 

9 

استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق 
سين لتح  Glycyrrhiza glabraالسوس 

الصفات النوعية لبيض دجاج اللومان المربى 
 خالل فترات مختلفة من السنة.

في مجلة الفرات 
 1للعلوم الزراعية. 

(1.) 
2008 

10 
تأثير إضافة مستويات مختلفة من حبوب وزيت 

إلى العليقة  Pimpinella anisumاليانسون 
 Lohmannفي األداء التناسلي لديكة اللومان 

مجلة الزراعة 
راقية )عدد الع

 (.5) 14خاص(  
2009 

11 

استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق 
لتعزيز  Glycyrrhiza glaboraالسوس 

الكفاءة التناسلية لديكة اللومان المرباة خالل 
 أشهر مختلفة من السنة

مجلة الزراعة 
العراقية )عدد 

 (.5) 14خاص(  
2009 



 

 

 

 

 السن  محل النشر أسم البحث ت

12 
Utilisation of sesame (Sesamum indicum) 

seeds and its' oil in laying quail diets for 

improving egg quality traits 

مجلة جامعة 
 (2) 8كربالء 

2010 

13 
Effect of feeding diets containing sesame 

oil or seeds on productive and 

reproductive performance of laying quail 

مجلة األنبار للعلوم 
 (.1) 3البيطرية: 

2010 

14 
Effect of Dietary Supplementation with 

Different Oils on Productive and 

Reproductive Performance of Quail 

International 

Journal of 

Poultry Science 

9 (5): 429-435 

2010 

15 
Effect of Dietary Linseed on Egg Quality 

of Laying Quail 

International 

Journal of 

Poultry Science 

9 (6): 584-590 

2010 

16 

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 

17 

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 

 

 ..الهيئات العلمي  المحلي  والدولي  الهيئات العلمي  المحلي  والدولي  عضوي  عضوي    ::تاسعاتاسعا 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين.  

 ية علوم الدواجن العراقية.عضو جمع 

 عضو رابطة التدريسين العراقيين 

 عضو جمعية اإلنتاج الحيواني.    

 
 
 
 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

 ت
كتاب الشكر أو 
الجائزة أو شهادة 

 التقدير
 السن  الجه  المانح 

 2008 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 1

 2008 السيد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 2



 

 

 

 

 2008 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 3

 2008 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 4

 2009 جمعية علوم الدواجن العراقيةالسيد رئيس  شكر وتقدير 5

 2009 معة بغدادجا –السيد عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 6

 2009 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 7

 2009 السيد رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2009 السيد وزير الزراعة شهادة تقديرية 9

 2010 جمعية علوم الدواجن العراقيةالسيد رئيس  شهادة تقديرية 10

 

 ..الكتب المؤلف  أو المترجم الكتب المؤلف  أو المترجم ::  حادى عشرحادى عشر 

 سن  النشر أسم الكتاب ت

 2008 فسلجة دم الطيور 1
2   

 

 ثاني عشر :اللغــات .ثاني عشر :اللغــات . 
 .اللغة العربية 

   .اللغة اإلنكليزية 
 


