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 11/11/9111 الزراعة بغداد  الماجستير
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

  1191 -1191 مبادئ انتاج حيواني لثروة الحيوانيةا 1

 1111 -1191 تغذية دواجن  الثروة الحيوانية 9

 1111 -1111 مبادئ انتاج دواجن التربة 3

 9111 -9111 فسلجة حيوان الثروة الحيوانية 4

 9119 -9111 فسلجة حيوان الثروة الحيوانية 1

 9111 -9111 ادارة دواجن الثروة الحيوانية 1

 9119 - 9111 تفقيس و ادارة مفاقس االنتاج الحيواني 9

 االقتصاد,الصناعات الغذائية 9

 

 اال - 

 9119 – 9111 مبادئ انتاج حيواني

 مبادئ انتاج حيواني  المكننة , البستنة 1

 

9119 - 9119 

 

  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1111 -1191 كلية الزراعة / جامعة بغداد معاون مهندس زراعي 1

  9111 -1111 كلية الزراعة / جامعة بغداد مهندس زراعي 9

 9119 -9111 كلية الزراعة / جامعة بغداد رئيس مهندسين زراعيين 3

 9111 -9111 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس مساعد 4

 1/3/9113 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 1

 31/9/9111 كلية الزراعة / جامعة بغداد أستاذ مساعد 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 في الكلية :  لمهام: ا رابعا 

  عضو لجنة االشراف التربوي

 

 .مية باا  العل: االاخامس 

 ت

 

 

 السنة النشر مال أسم الباث

تأثير ازالة الغدة الزمكية و اضافة المعززات  3

الحيوية الى العليقة في االداء االنتاجي والفسلجي و 

الصفات النوعية لبيض السمان الياباني  / رسالة 
 ماجستير

 2009 كلية الزراعة / جامعة بغداد

عززات الحيوية تأثير ازالة الغدة الزمكية واضافة الم 6

الى العليقة في االداء االنتاجي لطيور السمان 

 الياباني

 2009 مجلة علوم الدواجن العراقية

مقارنة اضافة نوعين من المعززات الحيوية ومدة  1

الخزن بالتجميد في التركيب الكيميائي وبعض 

الصفات النوعية والمايكروبية للحم طائر السمان 

 الياباني المفروم

Egyptian 

poultry.Sci.30(4),1205-

1189 

2010 

تأثير ازالة الغدة الزمكية واضافة المعززات الحيوية  0

الى العليقة في صفات الخصوبة والفقس 

ومايكروفلورا الجهاز الهضمي لطيور السمان 
 الياباني

  – مجلة جامعة كربالء

9(2),119-127 

2011 

ة في تأثير ازالة الغدة الزمكية والتجميد واالسال 9

التحليل الكيميائي وبعض الخصائص النوعية 

والحمل المايكروبي للحم طيور السمان الياباني  
 المفروم

Egyptian 

poultry.Sci.31(1),161-

174 

2011 

2 Histological study on bursa of fabricius 

of quail birds (coturnix coturnix 

japonica) 

Egyptian 

poultry.Sci.31(3),613-

620 

2011 

تأثير ازالة الغدة الزمكية والجنس على بعض  1

الخصائص النوعية والحسية للحم طيور السمان 

 الياباني

 مجلة علوم الدواجن العراقية

6(2),12-21 

2012 

مقارنة اضافة نوعين من المعززات الحيوية الى  8

العليقة و تاثير الجنس في معدل الوزن الحي و 

بعض صفات الذبيحة و قياساتها لطيور السمان 
 الياباني 

 مجلة علوم الدواجن العراقية

6(1),36-52 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Effect of using cumin oil (cuminum 

cyminum) as feed additives on profile 
analysis and growing curve of broiler 

Global Journal of 

biotechnology 
2(3),326-330 

2013 

34 Effect os supplementing different 

levels of chamomile oil on broiler 
performance and some physiological 

traits 

International Journal of 

poultry Science 
12(7),426-429  

2013 

تاثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكمون  33

او الزنجبيل الى العليقة في االداء االنتاجي و بعض 
 مقاييس الدم الفسيولوجية لطيور السمان الياباني

Egyptian Journal of 

Applied Science 
30(6),151-161  

2015 

ي تأثير االستبدال الجزئي لبعض المصادر النباتية ف 36

الصفات النوعية و الحسية القراص البرغر المصنع 
 من لحم االوز المسن 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

47(4),1089-1100 

2016 

تأثير الوزن بعمر يوم واحد في االداء االنتاجي  31

 لساللتين و تضريبهما لفروج اللحم 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

47(5),1290-1297 

2016 

اثير اضافة مستويات مختلفة من زيت الكمون الى ت 30

العليقة في االداء االنتاجي و بعض الصفات 
 الفسلجية لفروج اللحم 

مجلة االنبار للعلوم البيطرية 

 2)( العدد)(9المجلد

2016 

39 Histological and biochemical 

evaluation of supplementing broiler 
diet with β – hydroxyl-methyl butyrate 

calcium (HMB-ca) 

Iranian Journal of 

Veterinary Research 
Vol 19 No.1 ser.No.62   

2018 

32 Effect of Interaction Between Dietary 

Two Levels of Cumin (Cuminum 

cyminum) and Ginger (Zingiber 

officinale) on Japanese Quail Performance  

  

Euphrates Journal of 

Agriculture Science – 
10 (3) 11 – 19 , (2018) 

2018 

 

 

 .الهيئات العلمية المالية والدولية عضوية  :سادسا 

   العراقية جمعية علوم الدواجن عضو   

    االنتاج الحيواني العراقية جمعية علوم عضو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : سابعا 

ائزة أو شهادة الج كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة الماناة

 9119 / جامعة بغدادعميد كلية الزراعة كتاب شكر 1

 9119 عميد كلية الزراعة/ جامعة بغداد كتاب شكر 9

عميد كلية الزراعة/ جامعة  شهادة تقديرية 3

 المثنى

9111 

 19/9/9119 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير  4

 9/4/9119 عميد جامعة البصرة قديرشهادة شكر و ت 1

 1/1/9113 عميد كلية الزراعة/ جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير  1

 11/1/9113 عميد كلية الزراعة/ جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير 9

 91/1/9111 عميد كلية الزراعة/ جامعةديالى شهادة تقديرية 9

 91/4/9111 غدادعميد كلية الزراعة/ جامعة ب كتاب تثمين جهود 1

 11/1/9119 عميد كلية الزراعة/ جامعة بغداد شهادة تقديرية 11

 9/1/9119 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر و تقدير 11

    

 

 

 ات .ــ:اللغ ثامنا 

      العربية        
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