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4/1/1977:   تاریخ المیـالد 
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  تدریسیة :     الوظیفــــــة  
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. أوالً : المؤھالت العلمیة

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

1998علوم الھندسة الزراعیة بغداد بكالوریوس

2010علوم الھندسة الزراعیة بغداد الماجستیر



الفترة من - الىالجھةالوظیفةت

2007- 2003كلیة علوم الھندسة الزراعیة / جامعة بغدادمعاون مھندس زراعي1

2010كلیة علوم الھندسة الزراعیة / جامعة بغدادمدرس مساعد2

2019كلیة علوم الھندسة الزراعیة / جامعة بغدادمدرس

. ثانیاً : التدرج الوظیفي

. ثالثاً : التدریس الجامعي

الفترة  من - الىالجامعةالجھة  (المعھد / الكلیة)ت

قسم االنتاج الحیواني /كلیة علوم 1
الھندسة الزراعیة 

 –وحتى االن2010بغداد

2

3

.رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
2004-2003تصمیم وتحلیل التجارب الثروة الحیوانیة1

2005-2004مبادئ طیور داجنةالتربة 2

2006-2005مبادئ انتاج حیوانيالمكننة 3

2007-2006مبادئ انتاج حیوانيوقایة النبات4

2011-2010ادارة وانتاج طیور داجنةالثروة الحیوانیة5

2012-2011ادارة وانتاج طیور داجنةالثروة الحیوانیة6

2013-2012ادارة وانتاج طیور داجنةالثروة الحیوانیة7

8

99

2014-2013ادارة وانتاج طیور داجنةالثروة الحیوانیة

2014-2013مبادئ انتاج حیوانيالمحاصیل الحقلیة9



2015-2014ادارة وانتاج طیور داجنةالثروة الحیوانیة10

2015-2014مبادئ انتاج حیوانيعلوم االغذیة11

2016-2015مبادئ انتاج حیوانيالتربة 12

2017-2016مبادئ انتاج حیوانيالتصحر13

2017-2016مبادئ انتاج حیوانيعلوم االغذیة14

2018-2017مبادئ انتاج حیوانيالتربة15

2018-2017مبادئ انتاج حیوانيعلوم االغذیة16

2018-2017مبادئ انتاج حیوانيالمحاصیل الحقلیة17

االرشاد ونقل تقانات الھندسة 18

الزراعیة 

2019-2018مبادئ انتاج حیواني

:خامساً: ( االطاریح ، الرسائل ) التي أشرف علیھا

السنــةالقســـماسم األطروحة  أو  الرسالةت

1

2

3

4

.سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا

نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت
حضور)بوستر / بحث (  قسم االنتاج الحیواني/ كلیة 29/12/2008-28المؤتمر العلمي الثاني لجمعیة علوم 1

الزراعة / جامعة بغداد
حضور وعضو 
لجنة تحضیریة



الدواجن 

المؤتمر العلمي  الثالث لجمعیة علوم 2

الدواجن

قسم االنتاج الحیواني/ كلیة  2009 /12 / 14
الزراعة / جامعة بغداد

مشاركة ببحث 
وعضو لجنة 

تحضیریة

ندوة علمیة حول صناعة الدواجن في 3
العراق

حضوركلیة الزراعة / جامعة دیالى2010 /12 /21

4

5

المؤتمر العلمي االول لكلیة الزراعة 
/جامعة بغداد

حضور كلیة الزراعة /جامعة بغداد11-12/11/2014
وعضو لجنة 

تحضیریة 

الندوة العلمیة الموسومة (تردي تربیة 5
نحل العسل في العراق االسباب 

والمعالجات

قسم االنتاج الحیوانیة/ كلیة 2/4/2013
الزراعة /جامعة بغداد

حضور

ورشة عمل لتوضیح كیفیة استعمال 6
سجل االساس من قبل اللجان 

االمتحانیة

 مشاركةكلیة الزراعة /جامعة بغداد6/9/2016

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة GLP 10/10/2016ورشة عمل بعنوان نظام 7
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة

ورشة عمل بعنوان تصنیف جودة 8
المختبرات التعلیمیة

مشاركةكلیة الھندسة / جامعة بغداد18/1/2017

ورشة عمل بعنوان التصنیف الوطني 9
لجودة الجامعات العراقیة

كلیة التربیة البدنیة وعلوم 29/1/2017
الریاضیة/ جامعة بغداد

مشاركة

ورشة عمل بعنوان نظام ترمیز 10
االجھزة المختبریة

 مشاركةكلیة الزراعة /جامعة بغداد24/1/2017

 Onدورة تدریبیة عن كورسات 11
line  مع الجامعات االمریكیة

واالسترالیةوالبریطیانیة 

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة 3/5/2017
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة

ورشة عمل بعنوان استخدام تقانات 12
الوراثة الجزیئیة في التحسین الوراثي 

المجتراتلدى 

حضوركلیة الزراعة /جامعة بغداد11/5/2017

ورشة عمل الخاصة بملئ االستمارة 13
االلكترونیة 

 مشاركةكلیة الزراعة /جامعة بغداد19/11/2017

14

15

ورشة عمل بعنوان تصنیف جودة 
المختبرات التعلیمیة

 مشاركةكلیة الزراعة /جامعة بغداد21/11/2017

ورشة عمل (ملىء االستمارة 15
االلكترونیة)

مشاركةوحدة ضمان الجودة وتقییم االداء19/11/2017

ورشة عمل بعنوان كیفیة تحویل  16
Gmail  الى  Smarterحسابات 

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة 21/2/2018
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة



ورشة عمل بعنوان اجراءات الدفاع 17
المدني للعاملین في المختبرات 

العلمیة

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة  28/3/2018- 27
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة

ندوة علمیة بعنوان (البعد االقتصادي 18
واالجتماعي والثقافي الغذیة 

المستھلك) صحة على الشوارع 

قسم االنتاج الحیواني/ كلیة 17/4/2018
الزراعة  / جامعة بغداد

مشاركة

ندوة علمیة بعنوان (استخدام 19
الواسمات والتقانات الوراثیة للكشف 

االغنام في الوراثي التأصل عن 
المحلیة)

قسم االنتاج الحیواني/ كلیة 8/5/2018
الزراعة  / جامعة بغداد

مشاركة

ندوة علمیة بعنوان( افاق في تربیة 20
النبات)

قسم المحاصیل الحقلیة/كلیة 2018
الزراعة /جامعة بغداد

حضور

ندوة علمیة  بعنوان( مكافحة االدغال 21
في حقول المحاصیل االستراتیجیة)

قسم المحاصیل الحقلیة/كلیة 1/3/2018
الزراعة /جامعة بغداد

حضور

 ندوة علمیة بعنوان (واقع الجفاف 22
والزالزل في العراق واثارھما 

المستقبلیة)

قسم مكافحة التصحر/كلیة 2018
الزراعة /جامعة بغداد

حضور

دورة الیات تطبیق معاییر جودة 23
المختبرات التعلیمیة

كلیة الھندسة الخوارزمي / جامعة 2018 /6 /26-27
بغداد

مشاركة

دورة (السالمة المھنیة للعاملین في 24
المختبرات)

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة 20/2/2019
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة

دورة (المركبات الناونیة،تقنیات 25
تحضیرھا  وتشخیصھا كیمیائیاً)

وحدة التعلیم المستمر/ كلیة 3/3/2019
الزراعة /جامعة بغداد

مشاركة

 . سابعا : األنشطة العلمیة االخرى

خارج الكلیةداخل الكلیة

المشاركة في اللجان التحضیریة للمؤتمرات والندوات1
2008عضو لجنة تحضیریة للمؤتمر الثاني لجمعیة علوم الدواجن  .1
2009عضو لجنة تحضیریة للمؤتمر الثالث لجمعیة علوم الدواجن  .2
العلمي االول لكلیة الزراعة /جامعة عضو لجنة تحضیریة للمؤتمر .3

2014بغداد 

2015-2014عضو لجنة امتحانیة 2



2014-2013لجنة تدقیق الدرجات 3

  2014 -2013عضو لجنة االشراف التربوي4
لجنة تصنیف جودة المختبرات التعلیمیة لالعوام5

 2016-2017
2017-2018
2018-2019

2018 ولغایة 2016 عضو لجنة اعتمادیة المختبرات للعام6

 2018-2017 عضو لجنة الغیابات7

-2017 الجودةضمان شعبة المختبرات/ اعتماد وحدة عضو 8
2018

 ثامنا: المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر

التعلیم .

السنةمحل النشرأسم البحثت

الصفات بعض على العلیقة الى  D3فیتامین واضافة  GA3الجبرلیك بحامض الحقن تأثیر 1
اإلنتاجیة للدجاج البیاض المتقدم بالعمراالنتاجي

مجلة االنبار للعلوم الزراعیة 
(عدد خاص بالمؤتمر)

2010

2Effect of injected with Gibberellic acid GA3 and addition of vitamin 
D3 to the diet on some egg quality and physiological parameters of 

aged laying hens

المؤتمر العلمي الثالث كلیة الطب البیطري 
/جامعة البصرة

2010

3Effect of supplementation Gibberellic acid ,vitamin D3 and fennel 
seeds to diet of aged lying hens on some productive and 
physiological parameters

The 2nd International symposium 
on medical plants at Al-Balqa 

Applied university 

2010

على العلیقة الى الحلوة الحبة وبذور   D3وفیتامین  GA3الجبرلیك حامض اضافة تأثیر 4
بعض الصفات االنتاجیة للدجاج البیاض المتقدم بالعمر

مجلة علوم الدواجن العراقیة
(المؤتمر العلمي الثالث) 

2010

5Effect of parental Gibberellic acid and dietary supplementation of 
vitamin D3 on egg quality and physiological characteristics in aged 

laying hens

Journal of advanced veterinary 
and animal research

2014

تأثیر اضافة مستویات مختلفة من مسحوق الكمون او الزنجبیل الى العلیقة على االداء 6
االنتاجي وبعض مقاییس الدم الفسیولوجیة لطیور السمان الیاباني 

Egyptian Journal of  Applied  
Sciences 

2015

 في العلیقة الى )  L. Anethum graveolens( المجفف الشبنت مسحوق اضافة تأثیر 7
بعض صفات مصل الدم لفروج اللحم

2016مجلة العلوم الزراعیة العراقیة

8Effect of Interaction Between  Dietary Two Levels of Cumin 
(Cuminum  cyminum) and Ginger (Zingiber officinale) on Japanese 

Euphrates Journal of Agriculture 
Science

2018



Quail performance

. تاسعا: عضویة الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة

  عضو جمعیة علوم الدواجن العراقیة  

.عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

2004عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادكتاب الشكر1

2007عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادكتاب الشكر2

2008 رئیس جمعیة علوم الدواجن العراقیةكتاب الشكر3

2009رئیس جمعیة علوم الدواجن العراقیةكتاب شكر وتقدیر4

2010عمید كلیة الزراعة/ جامعة االنبارشھادة تقدیریة5

2010رئیس جمعیة علوم الدواجن العراقیةشھادة تقدیریة6

2010رئیس جامعة الكوفةشھادة تقدیریة7

2013عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادشھادة شكر وتقدیر8

2013عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر9

2013رئیس جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر10

2014عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر11

2018عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادشھادة شكر وتقدیر12

رئیس قسم االنتاج الحیواني/ كلیة شھادة شكر وتقدیر13
بغدادالزراعة/جامعة 

2018

2018عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر14

2019عمید كلیة الزراعة/ جامعة بغدادشھادة شكر وتقدیر15

.حادى عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة

سنة النشرأسم الكتابت



1

2

3

4

5

6

. ثاني عشر : اللغــات

             العربیة

   األنكلیزیة 


