
 

 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية ألسيره
 

 

 

 

 .د.سنبل جاسم حمودي أ :  ـم ـــــــــاالســ

  41/4591/ 41بغداد  : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

   الثروة الحيوانية / تغذية دواجن:    صــالتـخـص

 تدريسية:       ه ــــــالوظيف

   استاذ    الدرجة العلمية :

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

 /العمل   :         هاتف

 07814165399:         الهاتف النقال

 sunbulj.hamodi@yahoo.com: كترونيأاللالبريد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 التدريس الجامعي .ثالثاً :  

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

 4551-4511 جامعة بغداد مدرس مساعد/كلية الزراعه 1

 

 مستمر مس

 4551-4551 جامعة بغداد /كلية الزراعهمدرس/ 2

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 33/6/4513 الزراعة بغداد

 43/4511 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 43/4555 الزراعة بغداد

 - - - أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 4516-4513 الزراعةقسم الثروه الحيوانيه/كلية  م.مهندس زراعي/بكالوريوس 1

 4511-4516 قسم الثروه الحيوانيه/كلية الزراعه طالبة ماجستير 2

 4555- 4559 الزراعة قسم الثروه الحيوانيه/كلية طالبة دكتوراة  3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 4555-4559 امعة بغدادج        كلية الزراعه طالبة دكتوراه/ 3

 1334 جامعة بغداد كلية الزراعه استاذ مساعد/ 4

 والزالت مستمرة -1332 جامعة بغداد كلية الزراعه استاذ/ 5

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 4553 حيواني إنتاج أساسيات الثروة الحيوانية 1

 4553-4554 بيئة حيوان الثروة الحيوانية 2

 4559-4553 تكنولوجيا منتجات دواجن الثروة الحيوانية 3

 1332-4555 تغذية دواجن الثروة الحيوانية 4

 1343-1331 طيور داجنة إنتاج الثروة الحيوانية 5

 1343-1331 مبادئ طيور داجنة الثروة الحيوانية 6

 1341-1339 في تغذية الدواجن/عليا ملوثات سامة الثروة الحيوانية 7

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1341-1339 / عليا4تغذية دواجن متقدم  الثروة الحيوانية

 1341-1343                    التقييس والسيطرة النوعية               الثروة الحيوانية  

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4 
استخدام مستويات مختلفة من بذور الحلبة في عالئق فروج اللحم تأثير 

 على األداء اإلنتاجي

 

 1333 الثروة الحيوانية /ماجستير

1 
 Pleurotusتأثير إضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري  

ostreatus  ومحلفات زراعته الى العليقة في الصفات االنتاجية و

 الفسلجية

 /ماجستيرالثروة الحيوانية 

1339 

 

 

3 
مسحوق الثوم في الصفات االنتاجية   تاثير اضافة مستويات مختلفة من

 والمناعية والفسلجية لفروج اللحم.
 1339 الثروة الحيوانية /ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
للدجاج البياض  اإلنتاجي األداءتاثير استخدام كسبة وزيت السلجم في 

 و بعض الصفات النوعية للبيض
 1339 /دكتوراه الثروة الحيوانية

9 
والفسلجي  اإلنتاجي األداءفي  ألعليقهنبات البابونك في  متأثير استخدا

 والميكروبي للدجاج البياض وفروج اللحم
 1332 الثروة الحيوانية /ماجستير

6 
في  ألعليقه إلىاليانسون وزهرة نبات الكجرات  بذور إضافةتأثير 

وفروج  ىوطيور السلواالداءاالنتاجي والميكروبي للدجاج البياض 

 للحم

 1335 الثروة الحيوانية/دكتوراه

2 
تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى العالئق  

 والسمان الياباني لدجاج البيضوالفسلجي في االداء االنتاجي 

 

 

 

 1343 الثروة الحيوانية/دكتوراه

1 
تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز الى العالئق  

 والفسلجي لفروج اللحمفي االداء االنتاجي 

 

 

 1341 ماجستيرالثروة الحيوانية/

5 

تأثير استخدام االنزيمات وتنقيع العلف في عالئق الدجاج البياض 

والفسلجي الحاوية على الذره الصفراء او الحنطة في األداء اإلنتاجي 

 والنسيجي

 1346 الثروة الحيوانية/دكتوراه

43 
تأثير مصدر الطاقة لعليقة األساس في استجابة فروج اللحم ألضافة 

 االنزيمات واالحماض العضوية 
 1346 الثروة الحيوانية /دكتوراه

44 

تاثير اضافة توليفات مختلفة من العناصر المعدنية النادرة )الزنك       

في االداء االنتاجي            والنحاس والمنغنيز(الى عالئق طائر السمان

 خالل فترة انتاج البيض

 1342 ماجستير         الثروة الحيوانية/

41 

ق في العالئتاثير اضافة  العشبي بديالً عن الميثايونين الصناعي الى 

للبيض  لطيور السلوى  االنتاجي والفسلجي والصفات النوعيةاالداء 

 الياباني

    1342 الثروة الحيوانية /دكتوراه      

43 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور االناتوالى عالئق 

 الدجاج البياض  في االداء االنتاجي للدجاج البياض
 1341 ماجستير         الثروة الحيوانية/

41 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من البيوترسين الى عالئق السمان 

 وفروج اللحم  في االداء االنتاجي والفسلجي
    1345 الثروة الحيوانية /دكتوراه      

49 

اضافة انزيمي الفايتيز والبروتييز الى عالئق فروج اللحم وتأثيرها في 

 . والفسلجياالداء االنتاجي 

 

 قيدالدراسه ماجستير    الثروة الحيوانية/



 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 تقييم فعالية مستخلص نباتي القرفة والمريميه النانوية في تثبيط سمية  

 اللحم وتأثيره في االداء االنتاجي والفسلجي لفروج  B1االفالتوكسين 
 قيدالدراسه الثروة الحيوانية /دكتوراه      

42 

       اضافة بيوض االرتيميا كبديل عن المركز البروتيني في عالئق الدجاج           

 البياض والسمان في االداء االنتاجي والفسلجي      
 قيدالدراسه الثروة الحيوانية /دكتوراه

 

. 

  

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 ةــالسن عنوانال ت
مكان 

 هاأنعقاد

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(
 بحث بغداد 1333 المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية وزارة الزراعة 1

 بحث القادسية 1334 مؤتمر جامعة القادسية لعلوم الطب البيطري 2

 بحث بغداد 1333 المؤتمر الخامس للبحوث الزراعية 3

 بحث جامعة حلب 1331 ندوة االنتاج الحيواني 4

5 
المؤتمر العلمي االول /االمن الغذائي و حماية حقوق المستهلك 

 العراقي لمركز بحوث السوق و حماية المستهلك
 دراسة بغداد 1339

 بحث مصر 1339 المؤتمر العلمي العاشر لتغذية الحيوان /قسم االنتاج الحيواني 6

7 
المعاصرة المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة /القضايا البيئية 

 و المشاركة المجتمعية
 دراسة مصر 1336

8 
ندوة اتحاد منتجي الدواجن حول) تغذيةالدواجن و تكوين 

 العالئق(
 دراسة اربيل 1336

 بحث عمان 1332 األردنية الزراعيةالجمعية /المؤتمر السادس  9

 بحث مصر بحث 1332 المؤتمر العلمي الثالث الدولي/ السنوي 11

 بحث مصر 1332 العلمي الحادي عشر ا لتغذية الحيوانالمؤتمر  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث مصر 1331 مؤتمر االسكندريه الخامس لعلوم وتكنولوجيا االغذيه وااللبان 12

 بحث مصر 1331 المؤتمر الدولي الثالث لعلوم االغذيه والتغذيه 13

 بحث عمان 1331 المؤتمر العلمي االول للنباتات الطبيه 14

 بحث حلب 1331 العلم الثامن واالربعينمؤتمر اسبوع  15

 حضور بغداد 1331 ندوة واقع الثروه الحيوانيه وسبل االرتقاء بها 16

17 

 
 بحث بغداد 1331 المؤتمر العلمي االول لجمعية علوم الدواجن العراقيه

 بحث بغداد 1335 المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري 18

 دراسة بغداد 1335 واثرها على السوق والمنتج الوطنيندوة سياسة االغراق  19

 حضور بغداد 1335 مستقبل صناعة اللحوم الحمراء في العراق ةمؤتمر مناقش 21

 بحث عمان 1335 الجامعيةالمؤتمر الثاني لبحوث الرسائل  21

 بحث بغداد 1335 الزراعةالمؤتمر العلمي السابع لوزارة  22

 بحث مصر 1335 الثاني عشر لتغذية الحيوانالمؤتمر العلمي  23

 دراسة بغداد 1343 السوق وحماية المستهلك ثلمركز بحوالمؤتمر الوطني  24

 تدريب بولندا 1343 تدريب المالكات التدريسية 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور االنبار 1343 لكلية الزراعه   المؤتمر العلمي الثالث 26

 بحث عمان 1343 مؤتمرالبلقاء للنباتات الطبية 27

 حضور اربيل 1343 مؤتمر وزارة العلوم و التكنولوجيا 28

 مقرر الجلسة واسط 1343 ندوة ادارة الدواجن في المناطق الحارة 29

 مقرر الجلسة تكريت 1343 ندوة ادارة امهات فروج اللحم و تغذيتها 31

 حضور االنبار 1343 ندوة واقع ماشية الحليب ومستقبلها في العراق 31

32 
ندوة االتجاهات الحديثة في تطوير انتاج اللحوم الحمراء في 

 العراق
 حضور تكريت 1343

 حضور بغداد 1343 ندوة تربية الغزالن وافاق تطورها 33

34 

 
 حضور ديالى 1343 الندوه العلميه الثانيه لتطوير صناعة الدواجن العراقيه

35 

 

 العراقيهالمؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم الدواجن 

 

 

 

 مشاركة ببحث الكوفه 1343

 

36 
المؤتمر الدولي الثاني للنباتات الطبية زراعتها وتطبيقات 

 استخدامها .
 حضور األردن 1343

 حضور تركيا 4/1344 المؤتمر العلمي الزراعي األول. 37

38 
المؤتمر العلمي االول لكلية زراعة علي نعمان / اشكيشير 

 /تركيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيا 1/1344
 مشاركة ببحث

 

 حضور تكريت 1/1344 الندوة التخصصية عن برامج تغذية الدواجن . 39

 مشاركة ببحث ديالى 9/1344 المؤتمرالوطني االول للبحوث الزراعيه /جامعة ديالى 41

 حضور بابل 6/1344 الندوه العلميه  "تغذية وتربيةامهات فروج اللحم " 41

42 
لمنظمة سيداعن تطويرالبنى التحتيه لدعم الدوره التدريبيه 

 منظمة التجاره العالمية
 دوره تدريبيه السويد 5/1344

 مشاركة ببحث تركيا 1/1341 المؤتمر العلمي االول للغذاء والزراعه /انطاليا /تركيا 43

44 
المؤتمر العلمي الرابع لجمعية علوم الدواجن /كلية الطب 

 البيطري /جامعة البصره
 اللجنه التحضيريه البصره 3/1341



 

 

 

 

 

 

 

 

45 
المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعيه /كلية الزراعة/جامعة 

 البصره
 مشاركة ببحث البصره 3/1341

46 
الدوره التدريبيه تطويرالبنى التحتيه لدعم منظمة التجاره 

 العالمية
 دورة تدريبية المغرب 1/1341

 حضور بغداد 1/1341 والمعدات الزراعيةالمؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكائن  47

 حضور بغداد 41/1341 لوزارة التخطيط العراقيةمؤتمر الجودة الوطني  48

 مشاركة ببحث بغداد 44/1343 المؤتمر العلمي األول لعلوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني 49

51 
الندوه العلميه للعلوم الدواجن العراقية   "التوجهات الحديثة 

 إدارة الداواجن "في 
 مشاركة بمحاظرة بغداد 3/1343

 حضور بغداد 3/1343 المؤتمر النسوي العلمي الثاني للمرأة والعلوم في العراق 51

 مشاركة ببحث الكوفة 1/1343 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة جامعة الكوفة 52

 حضور االنبار 44/1343 الغذاءالبحث العلمي ودوره في تحقيق االكتفاء الذاتي من  53

 حضور  ديالى  3/1341 جامعة ديالى  –الندوة العلمية لكلية الزراعة  54

 ببحثمشاركة  رومانيا  6/1341 المؤتمر الدولي في رومانيا  55

 مشاركة ببحث األردن  1341 المؤتمر العلمي الزراعي األول في جامعة جرش /كلية الزراعة  56

57 
حلقة نقاشية عن واقع الثروة الحيوانية في النجف االشرف 

 وسبل االرتقاء به 
 حضور  الكوفه  1341

58 
المؤتمر الدولي للجامعة العلوم الزراعية والبيطرية في 

 بوخارست
 مشاركة ببحث  رومانيا  1341

 حضور  بغداد  1341 اليوبيل الذهبي النطالق نشاط التلقيح الصناعي في العراق 59

61 
المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن وجامعة ديالى 

 كلية الزراعة . –
 ديالى  1349

مشاركة ببحوث 

 1عدد

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو في لجنة االعالف في التقيس و  تقييم العديد من البحوث العلمية

 السيطرة النوعية



 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو في لجنة المناهج في التعليم المهني عضو في لجان المناقشة 

محكم دولي في المجلة المصرية للتغذية و  عضو في لجان االمتحان الشامل

 االعالف

تقييم بحوث علمية من مختلف جامعات  عمل بوسترات للقسم

 العراق

عضو في لجان االمتحان الشامل في  القاء محاضرات في يوم العلم

 جامعات مختلفة

عضو في اللجان االمتحانيه ولجان التدريب 

 الصيفي

عضو في لجان مناقشة في مختلف 

 جامعات العراق

تقييم نشرات ارشادية من مختلف وزارت 
 العراق

تدريس طلبة الدراسات العليا من مختلف 
 جامعات العراق

عضو في لجان االشراف التربوي في قسم 

 الثروة الحيوانية 

العديد من الرسائل واالطاريح لطلبة تقييم 

 الماجستير والدكتوراه

 
تقييم البحوث في مختلف الجامعات خارج 

 العراق

 تقييم بحوث الترقيات العلمية 

عضو في لجان مقابلة طلبة الدراسات  عضو في لجان استالل البحوث العلمية 

 العليا المتقدمين الى االمتحان التنافسي 

  عضو في تقييم بحوث التعضيد 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

4 

تاثر وزن الجسم المفقود خالل فترة نزع الريش االجباري على 

االنتاج و نسبة الهالكات و الصفات النوعية للبيضة في الدجاج 

 البياض

 4512 مجلة  العلوم الزراعية العراقية

1 
على نمو ونسيج الخصيتين في  B1تاثير التغذية باالفالتوكسين  

 ديكة امهات الدجاج البياض
 4553 مجلة  العلوم الزراعية العراقية

3 
و االجهاد الحراري على  B1تاثير التغذية باالفالتوكسين  

 الصفات الفسيولوجية في امهات الدجاج البياض
 4551 مجلة الدراسات االردنية



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
على نسبة االخصاب و  B1وكسين تتاثير تلوث االعالف باالفال

 ISA BROWNالفقس في دجاج 
 4559 مجلة  العلوم الزراعية العراقية

9 

واالحماض االمينية تاثير استخدام مستويات مختلفة من الطاقة 

الاليسين والميثونين خالل مرحلة االنتاج على االداء االنتاجي 

 المهات فروج اللحم)فاوبرو(خالل فصل الصيف

 1333 مجلة   الزراعة العراقية

6 
دراسة تاثير الموقع ووقت االضاءة على انتاج البيض و درجة 

 الصيفحرارة الجسم المهات فروج اللحم )|فاوبرو( خالل فصل 
 2001 مجلة  العلوم الزراعية العراقية

2 

على بعض الصفات B1تاثير تلوث االعالف بسموم االفالتوكسين 

على وزن  B1.تاثير االفالتوكسين 1االقتصادية للدجاج البياض .

 الجسم واوزان بعض االعضاء الداخلية

 1334 العراقية مجلة العلوم الزراعية

1 

على بعض الصفات B1تاثير تلوث االعالف بسموم االفالتوكسين 

على نوعية B1.تاثير االفالتوكسين 2االقتصادية للدجاج البياض .

 وكمية البيض المنتج و على نسبتي االخصاب و الفقس

 1334 العراقية مجلة العلوم الزراعية

 1334 العراقية مجلة العلوم الزراعية تاثير التقنين الغذائي المبكر على اداء فروج اللحم )فاوبرو( 5

43 

ثير استخدام نسب بروتين مختلفة و نظم تغذية)حرة و أت

مقننة(خالل مرحلة االنتاج على االداء االنتاجي المهات فروج 

 اللحم )فاوبرو(خالل فصل الصيف

 1331 مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري

44 

نوعيم من العالئق االنتاجية تاثير موعد تقديم العلف مع استخدام 

خالل مرحلة االنتاج على االداء االنتاجي المهات فروج اللحم 

 )فاوبرو(.

المؤتمرالعلمي  الخامس للبحوث 

 الزراعية
1331 

41 

في   Pleurotus ostreatusتأثير استعمال الفطر المحاري  

العليقة على بعض  الصفات االنتاجية والنوعية لذكور كتاكيت  

 اللحم

 1339 المجلة المصرية للتغذية واالعالف

43 
التحليل الكيميائي و نسبة التشافي لذبائح فروج اللحم باستخدام 

 .التقنين الغذائي المبكر
 1339 مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري

41 
تاثير استخدام نوعين من الخميرة الجافة و السائلة في االداء 

 (CDم )االنتاجي لذكور امهات فروج اللح
 1339 مجلة العلوم الزراعية العراقية

49 
تاثير بذور الحلبة ومسحوق الثوم على كوليسترول البالزما و 

 التراي اسيل كليسرايد في دجاج اللحم.
 1336 جامعة كربالءمجلة 

46 
الى عالئق  Pleurotus ostreatus تاثير اضافة الفطر المحاري

 فروج اللحم في الصفات الفسلجية و االنتاجية
 1336 مجلة التقني.

42 
تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة البادئ على الصفات االنتاجية و 

 المناعية والفسلجية لفروج اللحم
 1336 المجلة المصرية للتغذية و االعالف

41 
االداء االنتاجي تاثير مستويات من بذور الحلبة في العليقة في 

 لفروج اللحم
 1336 مجلة العلوم الزراعية العراقية



 

 

 

 

 

 

 

 

45 
تاثير استخدام كسبة وزيت السلجم في عالئق الدجاج البياض على 

 نسب االحماض الدهنية االساسية و الكولسترول في البيض المنتج
 1336 المجلة  المصرية لعلوم الدواجن

13 

فطر تاثير اضافة نسب من مخلفات زراعة ال

الى العليقة في بعض   Pleurotus ostreatuالمحاري

 (CDالصفات الفسلجية لذكور امهات فروج اللحم خط)

 1336 مجلة العلوم زراعية العراقية

14 
تاثير استخدام بذور الحلبة في بعض صفات االداء االنتاجي و 

 الفسلجي لفروج اللحم
 1336 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 1336 المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة االعالف بالسموم الفطرية و انعكاسها على صحة المستهلكتلوث  11

13 

االداء االنتاجي لذكور فروج اللحم المغذاة على عالئق تحتوي 

 Pleurotus ostreatu على نسب  مختلفة من الفطر المحاري

 باعتباره من الفطريات الغذائية الطبية

جامعة  –مي الدولي الثاني المؤتمر العل

 جنوب الوادي
1336 

11 
تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة النهائي في الصفات االنتاجية و 

 المناعية والفسلجية لفروج اللحم
 1336 مجلة علوم الدواجن العراقية

19 

 تاثير اضافة مستويات مختلفة من محلفات الفطر المحاري

Pleurotus ostreatus فيبعض  الصفات االنتاجية و الى العليقة

 الفسلجية لذكور فروج اللحم

 1336 براءة اختراع مرسلة

 1332 المجلة المصرية للتغذية واالعالف استخدام قشر ا لرمان المجفف في عليقة الدجاج البياض 16

12 
دراسة بعض الصفات النوعية للحم دجاج فروج اللحم المغذى 

 Matricaria recutitaعلى عالئق تحتوي نبات البابونج 
 1332 المجلة المصرية للتغذية واالعالف

11 
تأثير استخدام مسحوق الحصالبان في تحسين بعض الصفات 

 الفيزيائية والكيميائية والحسية للحم صدر الدجاج المفروم المبرد
 1332 المجلة المصرية للتغذية واالعالف

15 
في عالئق الدجاج  Matricaria recutitaاستخدام نبات البابونك 

 البياض.
 1332 المجلة المصرية للتغذية واالعالف

 2118 المؤتمر العلمي الزراعي الرابع تأثير استخدام بذور السلجم في االداء االنتاجي لدجاج البيض 33

34 
تأثير استخدام كسبة بذور السلجم في االداء االنتاجي للدجاج 

 البياض
 1331 مجلة تكريت للعلوم الزراعيه

31 
دراسة بعض الصفات النوعية للحم صدر الدجاج المغذى على 

 Matricaria recutitaنبات البابونك 

مجلة االسكندرية لعلوم وتكنولوجيا 

 االغذية
1331 



 

 

 

 

 

 

 

 

33 

. تأثير استخدام نبات الزعتر على لحوم الدجاج المغذى على 

مستويات مختلفة من الدهن في العليقة في الصفات الفيزيائية 

 .والكيميائية والحسية للحومها المبردة 

 المؤتمر الدولي الثالث للمركز القومي

 للبحوث
1331 

31 
النوعية  تاثير استخدام نبات الحصالبان في االحتفاظ بالخصائص 

 والحسية واطالة فترة صالحية لحم الدجاج المفروم المبرد
 1331 مجلة جامعة الملك فيصل

39 

تاثير اضافة مسحوق زهرة البابونك الى العليقة في الصفات 

االنتاجية والصفات النوعية للذبيحة وبعض الصفات الفسيولوجية 

 والميكروبية لفروج اللحم

كفر  مجلة البحوث الزراعية ,جامعة

 الشيخ
1331 

36 
تاثير اضافة بيكولونات الكروم الى عالئق كتاكيت اللحم عل 

 االداء االنتاجي و نشاط االنزيمات الهاضمة
 1331 مجلة جامعة المنصوره للعلوم الزراعية

32 
تأثير اضافة زهرة  نبات البابونك الى العليقة في الصفات 

 االنتاجية لطيور السمان .
 1335 العراقية الدواجنمجلة علوم 

31 
تأثير استخدام بعض النباتات الطبية )اليانسون والبابونج 

 والجنزبيل( على االداء االنتاجي والفسيولوجي في السمان الياباني
 2009 مجلة بحوث النظائرواالشعاع

35 
كمضاد اكسدة طبيعي للحوم فروج اللحم  Sageاستخدام المرمية 

 المغذاة على نسب مختلفة من الدهن في عالئقها.
 1335 المجله المصريه للتغذيه واالعالف

13 
تأثير اضافة الكركديه الى عليقة الدجاج البياض على الصفات 

 االنتاجيه ونوعية البيض خالل موسم الصيف
 1335 المجله المصريه للتغذيه واالعالف

14 
في عليقة طيور السلوى في االداء االنتاجي  تأثير استخدام الزعتر

 ونوعية البيض
 1335 مجلة الزراعه العراقيه

11 

تاثير اضافة مسحوق زهرة البابونك الى العليقة في الصفات 

 االنتاجية وبعض الصفات الفسلجية واالحياء الدقيقة لالثنى عشر

 و القولون للدجاج البياض.

 

العلمي التاسع لكلية الطب المؤتمر 

 البيطري
1335 

13 
الى عليقة فروج  Hibiscus sabdariffa  هتاثير اضافة الكركدي

 اللحم على الصفات االنتاجية و الفسيولوجية خالل فصل الصيف
 2009 المجلة المصرية للتغذية و االعالف

11 
في الصفات البادئ و النهائي  تاثير اضافة مسحوق الثوم لعليقة 

 االنتاجية و المناعية والفسلجية لفروج اللحم
 1344 المجلة العلمية للعلوم و التكنولوجيا

 تلوث البيئه بفضالت الدواجن وتداعياتهاعلى صحة االنسان 19
المؤتمر الوطني لمركزبحوث السوق 

 وحماية المستهلك
1343 

16 
تاثير اضافة مستويات محتلفة من بذور اليانسون في عليقة طيور 

 السلوى في االداء االنتاجي .

المؤتمر الرابع لعلوم الغذاء و 

 التغذية.مصر,
1343 

  12 
تاثير اضافة مستويات محتلفة من نبات الكجرات في العليقة  في 

 االداء االنتاجي لفروج اللحم.

المؤتمر الرابع لعلوم الغذاء و 

 التغذية.مصر,
1343 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
الكزبرة في مكونات الغذاء على تأثير مستويات مختلفة من بذور 

 اداء فروج اللحم تحت ظروف الصيف.

International journal poultry 

sceince 
1343 

15 
تأثير مستويات مختلفة من زيت الكزبرة على االداء االنتاجي و 

 بعض الصفات الفسلجية تحت ظروف الصيف
Pakistan Journal of   Nutrition 1344 

93 
مستويات مختلفة من الكجرات في عليقة الدجاج تأثيراضافة 

 البياض

المؤتمر الزراعي االول /اشكيشير 

 /تركيا
2011 

94 

 

تأثيراضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون الى العليقه في 

 اداء الدجاج البياض

المؤتمر الزراعي االول /اشكيشير 

 /تركيا
1344 

 الزعترفي عليقة الدجاج البياضتأثيراضافة مستويات مختلفة من  91
المؤتمر الزراعي االول /اشكيشير 

 /تركيا
1344 

93 
تأثيراضافة مستويات مختلفة من الكجرات في عليقة الدجاج 

 البياض خالل فصل الصيف
 1344 مرسل الى مؤتمر تركيا

91 
مقارنة بذور اليانسون و ازهار الكركديه في تاثيرها على االداء 

 اللحم.االنتاجي لفروج 
 1344 مجلة علوم البيئه المتقدم /عمان

99 
لعليقة في تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون في ا

فروج اللحم اداء  

 
 

المؤتمرالعلمي االول للغذاء 

 والزراعه/انطاليا /تركيا
1341 

96 
لفه من الكجرات في عليقة تتاثيراضافة مستويات مخ

 طيورالسلوى
الثاني لكلية الزراعه المؤتمر العلمي 

 جامعة البصره
1341 

92 
ليقه في تاثيراضافة مستويات مختلفة من نبات الزعتر في الع

 االداء االنتاجي لفروج اللحم
 1341 مجلة جامعة كربالء العلمية

91 
على  تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكاويه

مللفروج اللحاالداء وبعض الصفات الفسلجية والمناعية   
 1341 مجلة جامعة البلقاء التطبيقية

  95 
يقة فروج تأثير اضافة فيتامين سي وازهار نبات الكجرات الى عل

 اللحم في االداء االنتاجي
 1341 المجلة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

63 
نتاجي تأثير استخدام بذور الحلبة خالل مرحلة النمو في األداء اإل

اوبرو(وقطعيات الذبيحة لذكور أمهات فروج اللحم )فوالفسلجي   
International journal for 

Sciences and Technology. 
1341 

64 
لعليقة في تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون الى ا

 أداء فروج اللحم .
Journal of Agriculture 

Science and Technology 
1341 

61 
يور مستويات مختلفة من الكجرات في عليقة طتأثير إضافة 

 السلوى .
 1341 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

63 
يز في عالئق تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة ألنزيم الفايت

 طيور السمان الياباني في الصفات النوعية للبيض .
المؤتمر العلمي األول لعلوم وتكنولوجيا 

 اإلنتاج الحيواني
1343 

61 
لصفات تأثير أضافة نسب من مجروش الريحان الى العليقة في ا

 الفسلجية والمناعية لفروج اللحم

المؤتمر العلمي النسوي الثاني )المرأة 

 والعلوم في العراق (
1343 



 

 

 

 

 

 

 

 

69 
لى تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق بذور الكمون ع
 أداء وبعض الصفات الفسلجية  والمناعية لفروج اللحم

CIGR V Conference 2013 1343 

66 
عليقة في تأثير اضافة مستويات مختلفة من اوراق الكجرات الى ال

 اداء طائر السلوى . 
Series D Animal Science 1341 

62  
يز في عالئق تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة ألنزيم الفايت

 طيور السمان الياباني في االداء االنتاجي  
 1341 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

61 
الئق تأثير أضافة مستويات مختلفة من ازهار الكركدية الى  ع

 طيور السمان الياباني 
 1341 المؤتمر الدولي في رومانيا 

65 

ة الى تأثير اإلضافة المتداخلة لمجروش بذور الريحان والكراوي
فائفي العليقة في األداء اإلنتاجي وأعداد االحياء المجهرية في الل

 لفروج اللحم 

المؤتمر العلمي الزراعي األول في كلية 

 الزراعة / جامعة جرش 
1341 

23 
يز في عالئق تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة ألنزيم الفايت

 طيور السمان الياباني في الصفات النوعية للبيض 
 1341 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

24 
 عليقةالى المختلفة من زهرة الكركديه  إضافة مستويات  تأثير

 على أداء السمان الياباني
 المؤتمر الدولي للجامعة العلوم

 الزراعية والبيطرية في بوخارست
1341 

21 
ف الى تأثير إضافة مستويات مختلفة من نبات الشبنت المجف

 العليقة في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم 

المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم 

 الدواجن العراقية 
1349  

23 
فات تأثير أضافة بذور الريحان الى العليقة في بعض الص

 الفسلجية والمناعية لفروج اللحم . 
المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم 

 الدواجن العراقية
1349 

21 

جبيل تأثير إضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكمون او الزن
سيولوجية الى العليقة على األداء اإلنتاجي وبعض مقاييس الدم الف

 لطيور السمان الياباني . 

 1349 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

29 

ى تأثير أضافة مزيج من بذور الكمون والريحان المطحونة ال
في  العليقة في اداء فروج اللحم وبعض اعداد االحياء المجهرية

 اللفائفي. 

المؤتمر الدولي الثاني للغذاء وفن 

 الطهو في تركيا
1349 

26 
يز الى تأثير أضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايت

 العليقة في الصفات االنتاجية لفروج اللحم 
األكاديمية العالمية للعلوم والهندسة 

 والتكنولوجيا
1349 

  22 
نوعية تاثير استخدام االنزيمات ونقع العليقة على الصفات ال

 للبيضة.
 1349 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

21 

جبيل الى تاثير اضافة مستوياتمختلفة من مسحوق الكمون او الزن
يولوجية العليقة على االداء االنتاجي وبعض المقاييس الدم الفس

 لطيور السمان الياباني
 1349 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية

25 
يز الى تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايت

االداء االنتاجي الدجاج البياض. العالئق  في  
Published in Scientific Papers. 
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13 
يز الى تاثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايت

لفروج اللحم العالئق  في االداء االنتاجي   

Dubai UAE Mar 
World Academy of Science, 
Engineering and Technology 

1346 

14 
ق ئالى العال تاثير اضافة  العشبي بديالً عن الميثايونين الصناعي

 في الصفات النوعية لبيض طيور السلوى الياباني
 1342 كربالء جامعة مجلة 

13 
ق ئالى العال تاثير اضافة  العشبي بديالً عن الميثايونين الصناعي

ابانيالسلوى اليفي بعض صفات الدم الكيموحيوية لدم طيور   
 1342 المجلة الزراعية العراقية البحثية

11 
ليقة في تاثير اضافة المعادن النادرة الالعضوية والنقية الى الع
 االداء االنتاجي خالل فترة النمو لطير السلوى الياباني

 1342 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

19 

نادرة )الزنك ال تاثير اضافة توليفات مختلفة من العناصر المعدنية
تاجي نالداء ااال  والنحاس والمنغنيز(الى عالئق طائر السمان في

 خالل فترة انتاج البيض.

 1341 مؤتمر جامعة الفيوم 

16 
ق ئالى العال تاثير اضافة  العشبي بديالً عن الميثايونين الصناعي

 في االداء االنتاجي لطيور السلوى الياباني
 1341 الزراعيةمجلة الكوفة للعلوم 

12 
ضاف الى تأثير التداخل بين مستويين من الكمون والزنجبيل الم

 العليقة في االداء االنتاجي لطيور السمان الياباني.               
 1341 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

11 

الدجاج  تأثير اضافة مستويات من مسحوق بذوراالناتوالى عالئق
البياض في مؤشرات االكسده  .                                     

                                            .  

Biochem.Cell.Arch. 1341 

15 

الدجاج  من مسحوق بذوراالناتوالى عالئق تأثير اضافة مستويات
البياض في الصفات النوعية للبيض  .                              

                               
 1345 مؤتمر جامعة الفيوم           

53 
عليقة في تأثير اضافة مستويات مختلفة من البيوترسين الى ال

 بعض الصفات النوعية لبيض السمان .                         
Biochem.Cell.Arch. 1345 

54 

عليقة في تأثير اضافة مستويات مختلفة من البيوترسين الى ال
بعض الصفات االنتاجية الناث السمان الياباني.                    

      
Biochem.Cell.Arch. 1345 

51 

ر الى تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الشاي االخض
العليقة في االداء االنتاجي لدجاج فروج اللحم .                    

      
Biochem.Cell.Arch. 1345 
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 الحيواني العراقية اإلنتاج عضو في جمعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

   المصرية واألعالفعضو في جمعية التغذية 

 عضو في جمعية علوم الدواجن المصرية 

  العراقية وسالمة األغذيةعضو في جمعية الغذاء 

  الجامعيين نالتدريسييعضو في رابطة   

  والتطويرعضو في هيئة المستشارين لدى دائرة البحث. 

 شهادات التقدير.و  الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2119 وزير التعليم العالي والبحث العلمي تهنئة بالحصول على الترقية 1

2 
شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي السابع 

 للبحوث الزراعية
 2119 وزير الزراعة

3 
في مؤتمر مركز بحوث شهادة تقديرية للمشاركة 

 السوق و حماية المستهلك
 2111 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 2111 وزير التعليم العالي و البحث العلمي شهادة تقديريه للتميز بيوم العلم 4

 2111 عميد كلية الزراعة/جامعة واسط كتاب شكر للمشاركة في فعاليات الندوة العلمية 5

6 
كلية الزراعه للمشاركة في مؤتمرشهادة تقديرية 

 /جامعة االنبار
 2111 عميد كلية الزراعه /جامعة االنبار

7 
كلية الزراعه شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر

 /جامعة الكوفه
 2111 رئيس جامعة الكوفه

 

8 

كلية الزراعه شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر

 /جامعة الكوفه
 2111 العراقيهرئيس جمعية علوم الدواجن 

9 
النباتات الطبيه شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر

 جامعة البلقاء/كلية الشوبك /عمان
 2111 عميد كلية الشوبك

11 
 7كتاب شكر للجهود المتميزه كمقررة قسم الثروه 

 سنوات
 2117 عميد كلية الزراعه

11 
كتاب شكر للجهود في انجاح المؤتمر العلمي الثاني 

 علوم الدواجنلجمعية 
 2119 وزير التعليم العالي والبحث العلمي



 

 

 

 

 

 

 

 

12 
برنامج انماء لالعمال شهادة تقديرية للمشاركة في 

 الزراعيه لمناقشة مستقبل اللحوم الحمراء
USAID     2119 رئيس المشروع 

13 
في المؤتمر العلمي التاسع شهادة تقديرية للمشاركة 

 لكلية الطب البيطري
 2119 التحضيريهرئيس اللجنه 

14 
في المؤتمر العلمي الدولي شهادة تقديرية للمشاركة 

 /جامعة جنوب الواديالثاني للبيئه 
 2116 رئيس المؤتمر

15 
في المؤتمر العلمي شهادة تقديرية للمشاركة 

 الخامس للبحوث الزراعيه
 2113 وزير الزراعه

 2111 عميد الكليه بقاء في جامعة شجيجين البولنديهشهادة تقديرية لل 16

17 
ثالث في المؤتمر العلمي الشهادة تقديرية للمشاركة 

 للجمعيه المصريه للسموم البيئيه
 2117 رئيس المؤتمر

18 
في المؤتمر العلمي الثالث شهادة تقديرية للمشاركة 

 لعلوم الغذاء والتغذيه
 2118 رئيس المؤتمر

 2111 الزراعهعميد كلية  شكر للجنة شراء االرواب الجامعيه 19

 2111 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهادة تقديريه للتميز بيوم العلم 21

 2111 رئيس جامعة بغداد للتميز بيوم العلمشهادة تقديرية  21

21 
في المؤتمر العلمي االول شهادة تقديرية للمشاركة 

 للزراعه /اشكيشير/تركيا
 2111 عميد كلية الزراعه

22 
في المؤتمر العلمي شهادة تقديرية للمشاركة 

 الوطني االول للبحوث الزراعيه /جامعة ديالى
 2111 عميد كلية الزراعه

23 
في المؤتمر العلمي االول شهادة تقديرية للمشاركة 

 للغذاءوالزراعه /انطاليا/تركيا
 2112 عميد كلية الزراعه

24 

الرابع في المؤتمر العلمي شهادة تقديرية للمشاركة 

لجمعية علوم الدواجن في كلية الطب البيطري 

 /جامعة البصره

 2112 عميد كلية الزراعه

25 
في المؤتمر العلمي الثاني شهادة تقديرية للمشاركة 

 لكلية الزراعه/جامعة البصره
 2112 عميد كلية الزراعه

 2112 رئيس قسم اإلنتاج الحيواني  كتاب شكر وتقدير في الحضور حفلة تخرج الطلبة  26



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني 

 لكلية الزراعة جامعة كربالء
 2112 عميد كلية الزراعة

28 
كتاب شكر وتقدير في التهيئة والتحضير وتنظيم 

 الندوة التي نظمت من قبل جمعية علوم الدواجن
 2113 عميد كلية الزراعة

29 
شكر وتقدير للمساهمة في حصول جامعة كتاب 

 (3.161بغداد على المركز )
 2113 رئيس جامعة بغداد

31 
كتاب شكر في التهئية والتحضير للمؤتمر العلمي 

 لقسم الثروة الحيوانية 
 2114 رئيس قسم اإلنتاج الحيواني 

 2115 جامعة ديالى –عميد كلية الزراعة  من كلية الزراعة جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير  31

32 
كتاب شكر وتقدير من كلية الزراعة جامعة القاسم 

 الخضراء 

عميد كلية الزراعة جامعة القاسم 

 الخضراء 
2115 

 2115 وزارة التربية  كتاب شكر وتقدير من وزارة التربية  33

34 
شهادة حضور في المؤتمر الدولي الثاني للغذاء 

 في تركيا وفن الطهو 
 2115 تركيا 
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