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  ثانيًا : التدرج الوظيفيثانيًا : التدرج الوظيفي  

  

  ثالثًا : التدريس الجامعي .ثالثًا : التدريس الجامعي .  
  الىالى  --من من الفترة  الفترة    الجامعةالجامعة  الجهة  )المعهد / الكلية(الجهة  )المعهد / الكلية(  تت
  إلى حد األن إلى حد األن   20102010  جامعة بغداد جامعة بغداد   سة الزراعيةسة الزراعيةكلية علوم الهندكلية علوم الهند  11
22        

  

  رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  
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  20152015  إدارة طيور داجنة إدارة طيور داجنة   اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني   11
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  20172017  إنتاج حيواني إنتاج حيواني   مبادئمبادئ  علوم التربة والموارد المائية علوم التربة والموارد المائية   33

  20182018  فسلجة طيور داجنة فسلجة طيور داجنة   اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني   44
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  الىالى  --الفترة من الفترة من   الجهةالجهة  الوظيفةالوظيفة  تت
الزراعية / قسم اإلنتاج الزراعية / قسم اإلنتاج كلية علوم الهندسة كلية علوم الهندسة   معاون مهندس زراعي معاون مهندس زراعي   11

  الحيواني الحيواني 
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كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم اإلنتاج كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم اإلنتاج   تدريسيةتدريسية  22
  الحيواني الحيواني 

  إلى حد األن إلى حد األن   20102010
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  ::التي أشرف عليهاالتي أشرف عليها( ( الرسائل الرسائل   ،،االطاريح االطاريح   ))خامسًا: خامسًا:   
  السنــةالسنــة  القســـمالقســـم  ةةاسم األطروحة  أو  الرسالاسم األطروحة  أو  الرسال  تت

في عالئق فروج اللحم في في عالئق فروج اللحم في ((AAlllliicciinn))  تقيم فعالية أستخدام تقيم فعالية أستخدام   11
  الصفات الفسلجية والمناعيةالصفات الفسلجية والمناعيةالصفات اإلنتاجية وبعض الصفات اإلنتاجية وبعض 

  20202020  اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني 
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  التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمية العلمية والندوات والندوات المؤتمرات المؤتمرات سادسًا: سادسًا:   
  نوع المشاركة نوع المشاركة   مكان أنعقادهامكان أنعقادها  السنــة السنــة   العنوان العنوان   تت

) بحث / بوستر ) بحث / بوستر 
  حضور(حضور(

  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20152015  ورشة عمل عن االستالل االلكتروني ورشة عمل عن االستالل االلكتروني   11
  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20152015  ات العلميةات العلميةورشة عمل عن الترقيورشة عمل عن الترقي  22
  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20152015  ورشة عمل عن هوية الخبير الدوليورشة عمل عن هوية الخبير الدولي  33
  حضورحضور  قسم االنتاج الحيوانيقسم االنتاج الحيواني  20162016  ندوة عن اثر الغش بمنتجات اللحومندوة عن اثر الغش بمنتجات اللحوم  44
  حضورحضور  وقاية النباتوقاية النبات  20162016  ندوة عن االدارة المتكاملة لالفاتندوة عن االدارة المتكاملة لالفات  55
  حضور حضور   الجودةالجودةقسم ضمان قسم ضمان   20162016  ندوة عن معامل التاثير ندوة عن معامل التاثير   66
ندوة عن نشر البحوث بالمجالت ندوة عن نشر البحوث بالمجالت   77

  العالميةالعالمية
20162016  

ضمان الجودة واالداء ضمان الجودة واالداء 
  الجامعيالجامعي

  حضور حضور 

ندوة عن استخدام الجينات المؤثرة ندوة عن استخدام الجينات المؤثرة   88
  باالنتاج للدواجن باالنتاج للدواجن 

  حضورحضور  قسم االنتاج الحيوانيقسم االنتاج الحيواني  20172017

99  
  حضورحضور  كلية الزرعةكلية الزرعة  20172017  دورة عن اللجان االمتحانيةدورة عن اللجان االمتحانية

1100  
  حضورحضور  قسم التربةقسم التربة  20172017  ندوة عن يم التربة العالميندوة عن يم التربة العالمي

1111  
  حضورحضور  قسم علوم االغذيةقسم علوم االغذية  20172017  ندوة عن انتاج الفطريات اللحمية ندوة عن انتاج الفطريات اللحمية 

ورشة عمل عن مهام وواجبات ورشة عمل عن مهام وواجبات   1122
  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20172017  التهيل والتوظيفالتهيل والتوظيف

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث المؤتمر العلمي العاشر للبحوث   1133
  الزراعية الزراعية 

  حضورحضور  قاعة الشهيد الحكيمقاعة الشهيد الحكيم  20172017



 

 

 

 

 

 

 

 

ندوة عن البعد االقتصادي ندوة عن البعد االقتصادي   1144
جتماعي والثقافي الغذية الشوارع جتماعي والثقافي الغذية الشوارع واالواال

  على صحة المستهلكعلى صحة المستهلك

  حضورحضور  قسم االنتاج الحيوانيقسم االنتاج الحيواني  20182018

ورشة عمل عن كيفية احتساب ورشة عمل عن كيفية احتساب   1155
  راتبي ونقاط الحوافز التي استحقهاراتبي ونقاط الحوافز التي استحقها

  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20182018

شهادة دولية عن الخطط شهادة دولية عن الخطط   1166
  الستراتيجية في ادارة الوقتالستراتيجية في ادارة الوقت

  حضورحضور  رئاسة جامعة بغدادرئاسة جامعة بغداد  20182018

  

  . . االخرى االخرى سابعا : األنشطة العلمية سابعا : األنشطة العلمية   
  خارج الكليةخارج الكلية  داخل الكليةداخل الكلية

      
      

  

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

  السنةالسنة  النشرالنشر  محلمحل  أسم البحثأسم البحث  تت
11  TTeesstt  tthhee  aaccttiivviittyy  ooff  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  cclloovvee  ((EEuuggeenniiaa  

ccaarryyoopphhyylllluuss))  ppoowwddeerr,,  ooiill  aanndd  aaqquueeoouuss  eexxttrraacctt  ttoo  ddiieett  aanndd  

ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  oonn  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  bbrrooiilleerr  cchhiicckkeennss  eexxppoosseedd  

ttoo  hheeaatt  

IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  

ooff  PPoouullttrryy  SScciieennccee  
22001122  

22  EEffffeecctt  ooff  aaddddiinngg  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ggrreeeenn  tteeaa  

ppoowwddeerr  CCaammeelllliiaa  SSiinneennssiiss  ttoo  ddiieett  oonn  ssoommee  

pphhyyssiioollooggiiccaall  ttrraaiittss  iinn  bbrrooiilleerr    

IInnddiiaann  JJoouurrnnaall  ooff  

ppuubblliicc  hheeaalltthh  

rreesseeaarrcchh  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  

22001199  

33  MMeeddiicciinnaall  ppllaannttss  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  ssoommee  

pphhyyssiioollooggiiccaall  ttrraaiittss  iinn  bbiirrddss::  AA  rreevviieeww    

RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaall  

ooff  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  

,,  BBiioollooggiiccaall  aanndd  

cchheemmiiccaall  SScciieennccee  
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44  HHeeaatt  SShhoocckk  PPrrootteeiinn  iinn  BBiirrddss::  AA  RReevviieeww    RReesseeaarrcchh  JJoouurrnnaall  

ooff  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  

,,  BBiioollooggiiccaall  aanndd  

cchheemmiiccaall  SScciieennccee  

22001199  

55  EEFFFFEECCTT  OOFF  SSOODDIIUUMM  BBIICCAARRBBOONNAATTEE  SSUUPPPPLLEEMMEENNTT  

IINN  JJAAPPAANNEESSEE  QQUUAAIILL  DDIIEETT  OONN  SSOOMMEE  

PPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL  TTRRAAIITTSS  DDUURRIINNGG  HHEEAATT  SSTTRREESSSS  

CCOONNDDIITTIIOONN  

PPllaanntt  AArrcchhiivveess  22001199  

66  EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  EEFFFFEECCTT  OOFF  UUSSIINNGG  GGRRAAPPEE  

SSEEEEDD  OOIILL  ((VVIITTIISS  VVIINNFFEERRAA  LL....))  AANNDD  

BBLLAACCKK  CCUUMMIINN  SSEEEEDD  OOIILL  ((NNIIGGEELLLLAA  SSAATTIIVVAA))  IINN  

BBRROOIILLEERR  DDIIEETT  IINN  SSOOMMEE  BBLLOOOODD  

PPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL  TTRRAAIITTSS  AANNDD  OOXXIIDDAANNTT  SSTTAATTUUSS  

IINN  MMEEAATT  

PPllaanntt  AArrcchhiivveess  22001199  
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  EEffffeecctt  ooff  AAddddiinngg  DDiiffffeerreenntt  LLeevveellss  ooff  GGrreeeenn  TTeeaa  PPoowwddeerr  

CCaammeelllliiaa  SSiinneennssiiss  ttoo  DDiieett  oonn  SSoommee  PPhhyyssiioollooggiiccaall  TTrraaiittss  iinn  

BBrrooiilleerr  

IInnddiiaann  jjoouurrnnaall  ooff  

ppuubblliicc  hheeaalltthh  

rreesseeaarrcchh  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt    

22001199  

88  EEFFFFEECCTT  OOFF  AADDDDIINNGG  AALLLLIICCIINN  IINN  BBRROOIILLEERR  DDIIEETT  OONN  

SSOOMMEE  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  AANNDD  

OOXXIIDDAATTIIOONN  IINNDDIICCAATTOORRSS  

PPllaanntt  AArrcchhiivveess  22002200  
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  و شهادات التقدير.و شهادات التقدير.  الجوائز الجوائز كتب الشكر ، كتب الشكر ، عاشرًا: عاشرًا:   
الجائزة أو شهادة الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أوكتاب الشكر أو  تت

  التقديرالتقدير
  السنةالسنة  الجهة المانحةالجهة المانحة

  20082008  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة   شكر و تقديرشكر و تقدير22    11

  20122012  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة   شكر و تقديرشكر و تقدير  22  22

  20132013  لجامعةلجامعةرئيس ارئيس ا  شكر و تقديرشكر و تقدير  33

  20162016  رئيس الجامعةرئيس الجامعة  شكر و تقديرشكر و تقدير  44

  20162016  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة   شكر و تقديرشكر و تقدير  55

  20172017  جامعة بغدادجامعة بغداد  ––عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة   شكر وتقديرشكر وتقدير  66

  20172017  مساعد رئيس الجامعةمساعد رئيس الجامعة  شكر وتقديرشكر وتقدير  77

  20182018  عميد الكليةعميد الكلية  شهادة تقديريةشهادة تقديرية  22  88



 

 

 

 

 

 

 

 

  20182018  رئيس القسمرئيس القسم  شهادة تقديريةشهادة تقديرية  99

  

  ..أو المترجمةأو المترجمة  الكتب المؤلفةالكتب المؤلفة  حادى عشر :حادى عشر :  
  سنة النشرسنة النشر  أسم الكتابأسم الكتاب  تت
11      
22      

  ات .ات .ــــاللغاللغ  ثاني عشر :ثاني عشر :  
   العربية العربية                          
    األنكليزيةاألنكليزية            


