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    حسين خطاب حسين حسين خطاب حسين   : : ـمـمــــــــــــــــــســســاألاأل
        19801980//11//99::تاريخ الميـالدتاريخ الميـالد

    متزوجمتزوج  ::الحالة الزوجيةالحالة الزوجية
  55  ::دد األوالددد األوالدــــعـــعـــ

  مسلممسلم  ::الديـــــــــــانةالديـــــــــــانة
    اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني : :   صصــــالتـخـصالتـخـص
    تدريسيتدريسي  :  :      ةةــــــــــــالوظيفالوظيف

    أستاذ مساعد أستاذ مساعد   ::الدرجة العلميةالدرجة العلمية
  كلية علوم الهندسة الزراعية كلية علوم الهندسة الزراعية : :   عنوان العملعنوان العمل

          --------  العمل:العمل:  هاتفهاتف
    0790128930307901289303    ::  الهاتف النقالالهاتف النقال

    hhuussssiieenn@@ccooaaggrrii..uuoobbaagghhddaadd..eedduu..iiqq      كتروني :كتروني :البريد إاللالبريد إالل

  

  أواًل : المؤهالت العلمية أواًل : المؤهالت العلمية   

  

  

  التاريخالتاريخ  الكليـــةالكليـــة  الجامعةالجامعة  الدرجة العلميةالدرجة العلمية
  بكالوريوسبكالوريوس

  
  20020011  كلية علوم الهندسة الزراعيةكلية علوم الهندسة الزراعية  بغدادبغداد

  20200505  كلية علوم الهندسة الزراعيةكلية علوم الهندسة الزراعية  بغدادبغداد  الماجستيرالماجستير

  الدكتوراهالدكتوراه
  

  20120188  كلية علوم الهندسة الزراعيةكلية علوم الهندسة الزراعية  األنباراألنبار

    أخرى أخرى 
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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   20062006  جامعة بغداد جامعة بغداد   كلية علوم الهندسة الزراعيةكلية علوم الهندسة الزراعية  11
22        

  

  رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  
  ةةــــــــــالسنالسن  ادةادةــــــــــالمالم  ممــــــالقسالقس  تت
  20062006  إنتاج أبل إنتاج أبل   اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني   11

  20072007  صحة حيوان صحة حيوان   اإلنتاج الحيواني اإلنتاج الحيواني   22

  20082008  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق   33

  20092009  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   علوم التربة والموارد المائية علوم التربة والموارد المائية   44

  20102010  يواني يواني مبادئ إنتاج حمبادئ إنتاج ح  البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق   55

  20112011  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق   66

  20122012  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   البستنة وهندسة الحدائق البستنة وهندسة الحدائق   77

  20132013  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   األقتصاد الزراعي األقتصاد الزراعي   88

  الىالى  --الفترة من الفترة من   الجهةالجهة  الوظيفةالوظيفة  تت
كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم اإلنتاج كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم اإلنتاج   تدريسيتدريسي  11

  ني ني الحيواالحيوا
  إلى حد األن إلى حد األن   20062006

22        

33        



 

 

 

 

 

 

 

 

  20142014  مبادئ إنتاج حيواني مبادئ إنتاج حيواني   علوم األغذية والتقانات األحيائية علوم األغذية والتقانات األحيائية   99

  20152015  إنتاج ماشيةإنتاج ماشية  االرشاد الزراعي االرشاد الزراعي   1010

  20162016  إنتاج ماشيةإنتاج ماشية  األرشاد الزراعي األرشاد الزراعي   1111

  20172017  مبادئ إنتاج حيوانيمبادئ إنتاج حيواني  مكافحة التصحر مكافحة التصحر   1212

  20182018  إنتاج ماشيةإنتاج ماشية  مكافحة التصحر مكافحة التصحر   1313

  

  

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

11        
22        

  

  التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمية العلمية وات وات والندوالندالمؤتمرات المؤتمرات سادسًا: سادسًا:   
  نوع المشاركة نوع المشاركة   هاهامكان أنعقادمكان أنعقاد  ة ة ــــالسنالسن  عنوان عنوان الال  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  ورشة عمل عن الترقيات العلميةورشة عمل عن الترقيات العلمية  22
  حضورحضور  زراعةزراعةكلية الكلية ال  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   قسم ضمان الجودةقسم ضمان الجودة  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 
  جامعيجامعيالال

  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
واالجتماعي والثقافي الغذية الشوارع واالجتماعي والثقافي الغذية الشوارع 

  على صحة المستهلكعلى صحة المستهلك

  حضورحضور  قسم االنتاج الحيوانيقسم االنتاج الحيواني  20182018

ورشة عمل عن كيفية احتساب ورشة عمل عن كيفية احتساب   1155
  حضورحضور  كلية الزراعةكلية الزراعة  20182018  راتبي ونقاط الحوافز التي استحقهاراتبي ونقاط الحوافز التي استحقها

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

      
      

ية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير ية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثثامنا: المشروعات البحث  
  ..التعليم التعليم 

  السنةالسنة  النشرالنشر  محلمحل  أسم البحثأسم البحث  تت
مجلة جامعة كربالء مجلة جامعة كربالء   في مستوى الهرمونات الجنسية في دم االكباش العواسية في مستوى الهرمونات الجنسية في دم االكباش العواسية   EEتأثير فيتامين تأثير فيتامين   11

  العلمية العلمية 

20092009  

 مستخلص تأثير LH و FSH و Testosterone بعد ما  22
 العواسية الحمالن لدى رمونات الفطامه مستوى في البروبولس

  التركية

مجلة االنبار للعلوم مجلة االنبار للعلوم 

  البيطرية البيطرية 

20112011  



 

 

 

 

 

 

 

 

33  AAssssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  DDQQAA11  ggeennee  ppoollyymmoorrpphhiissmm  aanndd  

rreepprroodduuccttiivvee,,  iimmmmuunniittyy  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  hheeaatt  

ttoolleerraannccee  iinn  HHoollsstteeiinn  ccaattttllee  

  

PPllaanntt  aarrcchhiivveess    22001188  

44  RReellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthhee  DDQQAA11  ggeennee  ppoollyymmoorrpphhiissmm  wwiitthh  

pprroodduuccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  HHoollsstteeiinn  ccaattttllee  

  

PPllaanntt  aarrcchhiivveess    22001188  

55    AAssssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  DDRRBB33  ggeennee  PPoollyymmoorrpphhiissmm  aanndd  

rreepprroodduuccttiivvee,,  iimmmmuunniittyy  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  hheeaatt  

ttoolleerraannccee  iinn  HHoollsstteeiinn  ccooww  

JJoouurrnnaall  ooff  

eennttoommoollooggyy  aanndd  

zzoooollooggyy  ssttuuddiieess  

22001188  

66    RReellaattiioonnsshhiipp  ooff  tthhee  DDRRBB33  ggeenn  ppoollyymmoorrpphhiissmm  wwiitthh  

pprroodduuccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  HHoollsstteeiinn  ccoowwss  
JJoouurrnnaall  ooff  

eennttoommoollooggyy  aanndd  

zzoooollooggyy  ssttuuddiieess  

22001188  

77  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  BBEETTWWEEEENN  BBTTNN11AA11  GGEENNEE  

PPOOLLYYMMOORRPPHHIISSMM  AANNDD  

SSOOMMEE  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVEE  EEFFFFIICCIIEENNCCYY  

IINNDDIICCAATTOORR  AANNDD  HHEEAATT  

TTOOLLEERRAANNCCEE  IINN  HHOOLLSSTTEEIINN  CCOOWWSS  

PPllaanntt  AArrcchhiivveess    22001199  

88  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  BBEETTWWEEEENN  BBTTNN11AA11  GGEENNEE  

PPOOLLYYMMOORRPPHHIISSMM  AANNDD  

MMIILLKK  PPRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  IITTSS  CCOONNTTEENNTTSS  IINN  

HHOOLLSSTTEEIINN  CCOOWWSS  

PPllaanntt  AArrcchhiivveess    22001199  

99  EEssttiimmaattee  bbrreeeeddiinngg  vvaalluuee,,  vvaarriiaannccee  aanndd  ggeennee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

eeffffeecctt  oonn  ssoommee  pprroodduuccttiivvee  ttrraaiittss  oonn  HHoollsstteeiinn  ccoowwss  

ddeeppeennddiinngg  oonn  DDRRBB33  ggeennee  iinnffoorrmmaattiioonn  

  

  

IInnddiiaann  jjoouurrnnaall  

ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh  

rreesseeaarrcchh  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt    

22002200  

  

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

  و شهادات التقدير.و شهادات التقدير.  الجوائز الجوائز كتب الشكر ، كتب الشكر ، عاشرًا: عاشرًا:   
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة   تت

  التقديرالتقدير
  لسنةلسنةاا  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  رئيس الجامعةرئيس الجامعة  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  ––لزراعة لزراعة عميد كلية اعميد كلية ا  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                          
    ليزيةليزيةاألنكاألنك            


