
 

 

 

 

 

 

 

  
  ةةالذاتيالذاتي  ةةالسير السير 

  
  
  
  

  نصر نوري خضير االنباري نصر نوري خضير االنباري   ..دد  ..اا  : :     ـم ـم ــــــــــــــــــاالســاالســ

    11911191  //11//11  ::  تاريخ الميـالد تاريخ الميـالد 

  متزوجمتزوج    الحالة الزوجية :الحالة الزوجية :

  33      دد األوالد  :دد األوالد  :ــــعـــعـــ

  مسلممسلم    ::      الديـــــــــــانةالديـــــــــــانة

  تربية وتحسين الحيوانتربية وتحسين الحيوان  //انتاج حيوانيانتاج حيواني    ::        صصــــالتـخـصالتـخـص

  يئة تدريسيةيئة تدريسيةعضو هعضو ه  ::          ةةــــــــــــالوظيفالوظيف

  استاذاستاذ    الدرجة العلمية :الدرجة العلمية :

  قسم االنتاج الحيواني/ كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغدادقسم االنتاج الحيواني/ كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد: :       عنوان العملعنوان العمل

  --------العمل   :    العمل   :      هاتفهاتف

  6516317997065163179970  :  :      الهاتف النقالالهاتف النقال

  nnaassrr__nnoooorrii@@yyaahhoooo..ccoomm      كتروني :كتروني :البريد إاللالبريد إالل

    

  أواًل : المؤهالت العلمية .أواًل : المؤهالت العلمية .  

  التاريخالتاريخ  ةةــــــالكليالكلي  لجامعةلجامعةاا  الدرجة العلميةالدرجة العلمية

  بكالوريوسبكالوريوس
  

  11161116  علوم الهندسة الزراعيةعلوم الهندسة الزراعية  بغدادبغداد

  11101110  علوم الهندسة الزراعيةعلوم الهندسة الزراعية  بغدادبغداد  الماجستيرالماجستير

  الدكتوراهالدكتوراه
  

  36633663  علوم الهندسة الزراعيةعلوم الهندسة الزراعية  بغدادبغداد

  --  --  --  أخرى أخرى 
  
  
  
  

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

  
  ثانيًا : التدرج الوظيفي .ثانيًا : التدرج الوظيفي .  

  

  ثالثًا : التدريس الجامعي .ثالثًا : التدريس الجامعي .  

  الىالى  --من من الفترة  الفترة    الجامعةالجامعة  معهد / الكلية(معهد / الكلية(الجهة  )الالجهة  )ال  تت

  لحد االنلحد االن--11111111  بغدادبغداد  علوم الهندسة الزراعيةعلوم الهندسة الزراعية  11

معهد الهنسة الوراثية والتقانات الحياتية للدراسات معهد الهنسة الوراثية والتقانات الحياتية للدراسات   33

  العلياالعليا

  36103610--36173617  بغدادبغداد

  36113611--11101110  التقنية الوسطىالتقنية الوسطى  التقنية المسيبالتقنية المسيب  33

  

  رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

  ةةــــــــــالسنالسن  ادةادةــــــــــالمالم  ممــــــسسالقالق  تت

  11101110  احصاء حياتياحصاء حياتي  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  11

  36103610--36693669  تربية وتحسين الحيوانتربية وتحسين الحيوان  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  33

  36103610--36113611  تقانات حياتيةتقانات حياتية  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  33

  36103610--36693669  حاسباتحاسبات  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  11

  الىالى  ––الفترة من الفترة من   الجهةالجهة  الوظيفةالوظيفة  تت

علوم الهندسة علوم الهندسة كلية كلية   / / يم العالي والبحث العلمي يم العالي والبحث العلمي وزارة التعلوزارة التعل  معيد معيد   11
  الزراعية/ جامعة بغددالزراعية/ جامعة بغدد

11111111--11101110  

22  
علوم الهندسة علوم الهندسة كلية كلية   / / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   عضو هيئة تدريسيةعضو هيئة تدريسية

  ولحد االنولحد االن  11101110  الزراعية/ جامعة بغددالزراعية/ جامعة بغدد

33  --  --  --  

44  --  --  --  

55  --  --  --  



 

 

 

 

 

 

 

  36103610    انتخابانتخاب  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  77

  36133613--36693669  وراثةوراثة  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  66

  36133613--36693669  تصميم وتحليل تجابتصميم وتحليل تجاب  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  77

  36133613--11101110  علم وراثةعلم وراثة  التقنية المسيبالتقنية المسيب  //تقنيات انتاج حيواني تقنيات انتاج حيواني   88

  36133613--11101110  وراثة كميةوراثة كمية  التقنية المسيبالتقنية المسيب  //تقنيات انتاج حيواني تقنيات انتاج حيواني   99

  36133613--11101110  تطبيقات في الحاسوبتطبيقات في الحاسوب  التقنية المسيبالتقنية المسيب  //تقنيات انتاج حيواني تقنيات انتاج حيواني   1111

  36133613--11101110  انتاج قطعان تكاثرانتاج قطعان تكاثر  التقنية المسيبالتقنية المسيب  //نيات انتاج حيواني نيات انتاج حيواني تقتق  1111

  36113611--36163616  هندسة وراثيةهندسة وراثية  التقنية المسيبالتقنية المسيب  //تقنيات انتاج حيواني تقنيات انتاج حيواني   1212

  36103610--36173617  احصاء حياتي احصاء حياتي   معهد الهندسة الوراثيةمعهد الهندسة الوراثية  //البصمة الوراثيةالبصمة الوراثية  1313

  36103610--36136199  احصاء وتصميم تحليل تجارباحصاء وتصميم تحليل تجارب  علوم االغذية والتقيات الحياتيةعلوم االغذية والتقيات الحياتية  1414

  36103610--36193619  برمجة حاسوببرمجة حاسوب  علوم االغذية والتقيات الحياتيةعلوم االغذية والتقيات الحياتية  1515

  

  ::التي أشرف عليهاالتي أشرف عليها( ( الرسائل الرسائل   ،،االطاريح االطاريح   ))خامسًا: خامسًا:   

  السنــةالسنــة  القســـمالقســـم  الطالبالطالباسم اسم   تت

  36613661  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني جاسم زامل منشد الكعبي  11

  36603660  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //ج حيوانيج حيوانيتقنيات انتاتقنيات انتا علي خيون محمد الوائلي  33

  36613661  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني عدي عبد خلف الجنابي  33

  36693669  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني ليث ياسين عارف  11

  33669669  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     رياض حمد صنكال العيثاوي   77

  36603660  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني حمزة مزعل الخزاعي  99

  36163616  ماجستيرماجستير  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني مكي خلف حسين الدليمي  55

  36113611  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     جعفر رمضان أحمد الجيالوي   00



 

 

 

 

 

 

 

  36153615  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //ج حيوانيج حيوانيانتاانتا     حمزة مزعل الخزاعي  11

  36163616  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     زيد محمد مهدي العزاوي   1616

  36133613  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     وسن جاسم محمد الخزرجي  1111

  36613661  ماجستيرماجستير  ////سيبسيبالمالم--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني علي عبد األمير العيساوي   1313

  36113611  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني حسين عبد محسن الحبوبي  1313

  36173617  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     مثنى صباح عزاوي العزاوي   1111

  36173617  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني   رياض حمد صنكال العيثاوي   1717

  36133613  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني   هادي كاظم نصير  1919

  36193619  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني   ميساء احمد ناصر  1515

  36673667  دبلوم عاليدبلوم عالي  ////المسيبالمسيب--التقنيةالتقنية  //تقنيات انتاج حيوانيتقنيات انتاج حيواني حمزة مزعل الخزاعي  1010

  36193619  ماجستيرماجستير  ////تكريتتكريت--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     ثائر عبدالله خليل  1111

  36193619  ماجستيرماجستير  ////بغدااالنباربغدااالنبار--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     غني نصر الدين طه  3636

  36193619  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--معهد الهندسة الوراثيةمعهد الهندسة الوراثية  //البصمة الوراثيةالبصمة الوراثية عباس عبد الوهاب جمعة الصالحي  3131

  36133613  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     انس ابراهيم خليل  3333

  36153615  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الطب البيطري كلية الطب البيطري   //فرع الصحة العامةفرع الصحة العامة ابتسام قحطان عبدالكريم  3333

  36103610  دكتوراهدكتوراه  ////االنباراالنبار--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني     حميد رزاق الجنابي  3131

  36103610  دكتوراهدكتوراه  ////االنباراالنبار--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني حسين خطاب حسين  3737

  36103610  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //حيوانيحيواني  انتاجانتاج وليد زين تركي  3939

  36103610  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني قاسم محمد اتمار   3535

  36103610  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني محمد حسين دخيل  3030

  36113611  دكتوراهدكتوراه  ////بغدادبغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة  //انتاج حيوانيانتاج حيواني عادل حسين راضي  3131

  36103610  ماجستيرماجستير  ////بغدادبغداد--معهد الهندسة الوراثيةمعهد الهندسة الوراثية  //البصمة الوراثيةالبصمة الوراثية سر عبد الرزاقيامروة   3636

  



 

 

 

 

 

 

 

  التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمية العلمية والندوات والندوات المؤتمرات المؤتمرات سادسًا: سادسًا:   

نوع نوع   هاهامكان أنعقادمكان أنعقاد  ة ة ــــالسنالسن  عنوان عنوان الال  تت

  المشاركة المشاركة 

) بحث / ) بحث / 

بوستر بوستر 

  حضور(حضور(

أذار  30-39  المؤتمر العلمي التاسع  11

3667  

--حضورحضور  هيئة التعليم التقنيهيئة التعليم التقني

  القاءالقاء
نوفمبر  37-33  جامعة عين شمس/مصر  22

 3667عام 
--حضورحضور  شرم الشيخشرم الشيخ

 القاءالقاء

المؤتمر العلمي الزراعي السادس / الجامعة االردنية /   33
  عمان

نيسان  1-13
3665 

--حضورحضور  الجامعة االردنيةالجامعة االردنية
– القاءالقاء

ثالث 
 بحوث

  نشرنشر  البرازيلالبرازيل  36693669  المؤتمر العالمي الثامن لوراثة الحيوان  44
نيسان  36-15  مر العلمي للجمعية المصرية للسموم البيئية المؤت  55

  3665لعام 

  نشرنشر  جامعة بني سويف / مصر ،

تشرين  30-39  المؤتمر العلمي السابع لوزارة الزراعة  66
  3661األول  لعام 

--حضورحضور  وزارة الزراعة
--حضورحضور  جامعة الكوفةجامعة الكوفة  36613661  جامعة الكوفة –المؤتمر العلمي األول لكلية الزراعة   77  القاءالقاء
    جامعة بابلجامعة بابل  36603660  جامعة بابل –المؤتمر العلمي األول في كلية الزراعة   00  القاءالقاء

11  
--حضورحضور  وزارة الزراعة  36113611  ثالث بحوثثالث بحوث--المؤتمر العلمي السابع لوزارة الزراعة

  القاءالقاء
1616  

--حضورحضور  جامعة كريتجامعة كريت--كلية الزراعةكلية الزراعة  36113611  المؤتمر العلمي الرابع لعلوم الثروة الحيوانية
  القاءالقاء

  نشرنشر  تركياتركيا  36133613  تركيا-مؤتمر العلمي الذي أقيم في أنطالياال  1111
--حضورحضور  جامعة ديالىجامعة ديالى--كلية الزراعةكلية الزراعة  36133613  جامعة ديالى –المؤتمر العلمي األول لكلية الزراعة   1313

--حضورحضور  جامعة كريتجامعة كريت--كلية الزراعةكلية الزراعة  36133613  جامعة تكريت –المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة   1313  القاءالقاء
  1717  القاءالقاء

--حضورحضور  جامعة بغدادجامعة بغداد  36133613  لعلمي الثاني لمركز إحياء التراث العلمي العربيالمؤتمر ا
  القاءالقاء

1919  
--حضورحضور  وزارة الزراعة  36133613  بحثينبحثين  --المؤتمر العلمي التاسع لوزارة الزراعة

  القاءالقاء

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  . . االخرى االخرى سابعا : األنشطة العلمية سابعا : األنشطة العلمية   

  خارج الكليةخارج الكلية  داخل الكليةداخل الكلية

      االجتماعياالجتماعيالنشاط النشاط 
    لجنة تدقيقلجنة تدقيق  ––تحانية تحانية لجنة املجنة ام  لجان إمتحانيةلجان إمتحانية
      إشراف تربوي إشراف تربوي 

  لل  لجان مناقشة عديدةلجان مناقشة عديدة  لجان مناقشة عديدةلجان مناقشة عديدة  لجان مناقشة عديدةلجان مناقشة عديدة––لجنة علمية لجنة علمية   نشاطات متفرقةنشاطات متفرقة

  
  

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

  السنةالسنة  النشرالنشر  محلمحل  أسم البحثأسم البحث  تت

في في   ي والتناسلي من خالل تحليل الخطوط الجلدية على المخطمي والتناسلي من خالل تحليل الخطوط الجلدية على المخطمالتنبؤ باالداء االنتاجالتنبؤ باالداء االنتاج  11

  ابقار الهولشتاينابقار الهولشتاين

  

مجلة الزراعة مجلة الزراعة 

  العراقيةالعراقية

36113611  

التنبؤ بدرجة المقاومة اللتهاب الرحم من خالل تحليل الخطوط الجلدية على المخطم في التنبؤ بدرجة المقاومة اللتهاب الرحم من خالل تحليل الخطوط الجلدية على المخطم في   33

  ابقار الهولشتاينابقار الهولشتاين

  

المؤتمر العالمي المؤتمر العالمي 

  البرازيلالبرازيل  --للوراثةللوراثة

36693669  

      بحث في مجالت عراقية وعربية ودولية مختلفةبحث في مجالت عراقية وعربية ودولية مختلفة  119696تم نشر بحدود تم نشر بحدود   33

  

  تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .  

      اليوجداليوجد      

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

  السنةالسنة  الجهة المانحةالجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقديرالجائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أوكتاب الشكر أو  تت



 

 

 

 

 

 

 

  36113611  امعة بغدادامعة بغدادجج  اعختر ائزة اإلبداع العلمي عن براءة اج  11
  36153615  جامعة بغدادجامعة بغداد  33كتاب شكر عدد كتاب شكر عدد   33
  36103610و و   36153615و و   36173617  جامعة البصرةجامعة البصرة  77كتاب شكر عدد كتاب شكر عدد   33
  36193619و و   36173617و و   36113611  جامعة بابلجامعة بابل  11كتاب شكر عدد كتاب شكر عدد   11
  36103610و و   36193619  جامعة ديالىجامعة ديالى  33عددة عددة   كتاب شكركتاب شكر  77
  36153615  جامعة بغدادجامعة بغداد  33العدد العدد   كتاب شكركتاب شكر  99
    36153615  نبارنبارجامعة اال جامعة اال   33كتاب شكر عدد كتاب شكر عدد   55
  سنوات مختلفةسنوات مختلفة  جامعة بغدادجامعة بغداد  77شهادة تقديرية عدد شهادة تقديرية عدد   00
  36133613  وزارة الزراعةوزارة الزراعة  33شهادة تقديرية شهادة تقديرية   11
  36163616  جامعة بابلجامعة بابل  شهادة تقديريةشهادة تقديرية  1616
  36133613  مركز احياء التراثمركز احياء التراث  شهادة تقديريةشهادة تقديرية  1111
  36133613  كلية المأمون الجامعةكلية المأمون الجامعة  شهادة تقديريةشهادة تقديرية  1313
  3610136101--36153615  دوراتدورات  --ورش عمل ورش عمل 66ندوات ندوات   99شهادة تقديرية عدد شهادة تقديرية عدد     1313
  36113611و و   36113611  جامعة بغدادجامعة بغداد  براءة اختراعبراءة اختراع  1111

  ..أو المترجمةأو المترجمة  الكتب المؤلفةالكتب المؤلفة  حادى عشر :حادى عشر :  

  سنة النشرسنة النشر  أسم الكتابأسم الكتاب  تت

  36653665  التقانات الحديثة في تربية االغنامالتقانات الحديثة في تربية االغنام  11

22      

33      

44      

55      

66    

  

  

  

  ات .ات .ــــاللغاللغ  ثاني عشر :ثاني عشر :  

   العربية العربية                          

    األنكليزيةاألنكليزية        


