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  التاریخ  ة ـــالكلی  الجامعة   الدرجة العلمیة

  1982  الزراعة   بغداد  بكالوریوس 

  1999  الزراعة   بغداد  الماجستیر 

  2008  الزراعة   بغداد  الدكتوراه 

  ----  ----  -----  أخرى 

 ثانیاً : التدرج الوظیفي .

 اً : التدریس الجامعي .ثالث 

  الى  -من الفترة    الجامعة   (المعھد / الكلیة)  الجھة  ت

  لحد االن  –  1994  بغداد  الزراعة كلیة   1

 

 .بتدریسھا  قمت  ي الت الدراسیة  المقررات:   رابعاً  

ــ القس  ت ــ الم  م ـ   ة ـــــالسن  ادة ـــ

  خریفي  2008 تربیة وتحسین طیور داجنة   الثروة الحیوانیة   1

  الى  -الفترة من   الجھة  الوظیفة   ت

  1999 - 1994  الزراعة / جامعة بغداد كلیة   م. مھندس زراعي  1

  2008 – 1999  كلیة الزراعة / جامعة بغداد   مدرس مساعد   2

  2014 – 2008  كلیة الزراعة / جامعة بغداد   مدرس (عضو ھیئة تدریسیة)   3

  لحد االن  – 2014  كلیة الزراعة / جامعة بغداد   ) تدریسیة ھیئة عضو( مساعد استاذ  4



  

  

  

  

  

  

 

  ربیعي  2009 انتاج طیور داجنة   الزراعي  قتصاداال  2

  خریفي  2009 تربیة وتحسین طیور داجنة   الثروة الحیوانیة   3

  ربیعي  2010 انتاج طیور داجنة   االقتصاد الزراعي   4

  خریفي  2010 تربیة وتحسین طیور داجنة   الثروة الحیوانیة   5

  ربیعي  2011 انتاج طیور داجنة   االقتصاد الزراعي   6

  خریفي  2011 تربیة وتحسین طیور داجنة   ة الحیوانیة الثرو   7

  ربیعي  2012 انتاج طیور داجنة   االقتصاد الزراعي   8

  خریفي  2012 تربیة وتحسین طیور داجنة   الثروة الحیوانیة   9

  ربیعي  2013 انتاج طیور داجنة   االقتصاد الزراعي   10

  خریفي  2013  تربیة وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   11

  ربیعي  2014  احصاء   نتاج حیواني ا  12

  خریفي  2014  تربیة وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   13

  ربیعي  2015  احصاء   انتاج حیواني   14

  خریفي  2015  تربیة وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   15

  ربیعي  2016  احصاء   انتاج حیواني   16

  خریفي  2016  تربیة وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   17

  ربیعي  2017  احصاء   انتاج حیواني   18

  خریفي  2017  تربیة وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   19

  ربیعي  2018  احصاء   انتاج حیواني   20

  خریفي  2019  تربیھ وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني   21

  ربیعي  2020+ انكلیزي            تربیھ وتحسین طیور داجنة   انتاج حیواني    22



  

  

  

  

  

  

 

  خریفي  2020  لغة انكلیزیھ   انتاج حیواني   23

  خریفي 2021-2020تقانات تربیھ وتحسین دواجن+انكلیزي    انتاج حیواني     24

  ربیعي  2021-2020  لغة انكلیزیھ   انتاج حیواني   25

 

  .فیھا  شارك   التي العلمیة   والندوات المؤتمرات: خامساً  

    المشاركة نوع  ھا مكان أنعقاد  ة ــالسن  عنوان ال  ت 
  حضور  كلیة الزراعة/ بغداد   2008  مؤتمر جمعیة علوم الدواجن   1  بوستر /   بحث( 

  حضور  جامعة كربالء   18/4/2009  صناعة الدواجن مشاكل وحلول   2
  حضور  جامعة دیالى   23/11/2009  ومعوقاتھا  العراق في الدواجن صناعة  3

  حضور  جامعة تكریت   27/1/2010  تطورھا  وافاق اللحم فروج  امات ادارة  4

  صناعة  تطویر في الحدیثة االتجاھات  5
  العراق  في الدواجن

  حضور  جامعة تكریت   14/2/2010

  حضور  بغداد  2010مایس    تربیة الفروج وافاق تطورھا  6

7  
  الطیور   صناعة فى  الحدیثھ التوجھات

ن  تحقیق االم ي اھمة جادة فمس الداجنة
  ي للمواطن العراقالغذائي 

  حضور  جامعة المثنى  2012

 حضورجامعة البصره                           2012 المؤتمر العلمى الثانى للعلوم الزراعیھ  8

المؤتمر الرابع لجمعیة علوم الدواجن   9
 العراقیھ 

 مشاركھ  جامعة البصره  2012اذار/

أ بدراسة االصول الوراثیة  لنبد 10
 العراق  العدلیة فيوتطبیقاتھا 

 حضور جامعة النھرین  2012

المؤتمر الخامس عشر للتغذیة    11
  واالعالف 

2015  
الجمعیة المصریة  

للتغذیة واالعالف /  
  مصر  -الغردقة 

  مشاركة 



  

  

  

  

  

  

 

12  
  المؤتمر ال 

  علمي االول للبحوث الزراعیة 
2017  

  –جامعة ذي قار  
  كة مشار  جامعة سومر 

  –جامعة ذي قار    2017  المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعیة  13
  مشاركة   جامعة سومر 

الدولي الرابع للعوم الزراعیھ  المؤتمر    14
  المستدامھ 

2021  
كلیة  /جامعة بغداد 

علوم الھندسة  
  الزراعیة  

  مشاركة بحث 

 

  

  

 

 : العلیا الدراسات   على االشراف  : سادسا 

  السنة   نوان الرسالة او االطروحة ع  الدراسة 

  الصقات بعض مع وعالقتھا االنسولین لجین  الوراثیة الطرز دراسة  ماجستیر
  ROSS308  اللحم لفروج  االنتاجیة

2016  

 ومستقبل جین مغذیات الجنس ال NPYتعدد المظاھر الوراثیة للجین    دكتوراه 
GNRH-R وعالقتھا باالداء االنتاجي في الدجاج المحلي  

2016  

 VIP vasoactive intentestenal  لجین الوراثیة  المظاھر  تعدد عالقة   دكتوراه 
peptide    ومستقبلھVIPR-1   مع االداء االنتاجي في الدجاج المحلي

  العراقي 
2016  

  UTR (A3971G)  ..3و   Intron 2 (C1549T)التشكل الوراثي ل   ماجستیر
النتاجیة لفروج اللحم  لجین ھرمون االنسولین وعالقتھا مع بعض الصفات ا

ROSS308 
2017  



  

  

  

  

  

  

 

  في    esr1,esr2 ,foxl2التاثیر الجزیئي لتعدد المظاھر والتتابع في جینات  دكتوراه 
eESR1,ESR2,FOXL2 في    

2018  
    صفات انتاج البیض في الجیل الرابع للدجاج العراقي المحلي البني   

  2019  مو في الدجاج البني المحلي المعالم الوراثیھ ووصف منحنیات الن  ماجستیر 
  

  

 

 علیا ال للدراسات   الدراسیة  المقررات:  سایعا   

  السنة   المادة 

  ربیعي   2016  وراثیة  ھندسة
  ربیعي   2017  وراثیة  ھندسة
  ربیعي   2017  داجنة  طیور  وراثة

  ربیعي   2018  تربیة ونجسین طیور داجنة متقدم 
  خریفي    2019    تربیھ وتحسین طیور داجنة                   

 ربیعي   2019  ھندسة وراثیة  
 ربیعي   2020  وراثة طیور داجنة

  خریفي  2021  وراثة طیور داجنة 
  ربیعي    2021  تربیھ وتحسین طیور داجنھ  

  ربیعي    2021  ھندسھ وراثیھ
  

  

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

 السنة النشر محل البحث أسم  ت



  

  

  

  

  

  

 

 اجنة على الطفرة احداث في البروتینیة المركزات من انواع تاثیر  1
  المحلي الدجاج

  1999  رسالة ماجستیر / جامعة بغداد 

 الكشف في الدجاج اجنة فى الوراثیھ الخلویھ التحلیالت استخدام  2
  سي والمایتومایسین باالفالتوكسین االعالف تلوث عن

  2002  الزراعیھ ھ للعلومالمجلھ العراقی

  
 كمؤشر الدجاج اجنة فى الوراثیھ الخلویھ التحلیالت استخدام  3

 السامھ الكیمیائیھ بالمواد االعالف تلوث عن للكشف بایولوجى
  .وراثیا

 للمجلس االول العلمي المؤتمر
  االحیائیة التقانة لبحوث الوطني

2002  

 المحلي دجاجال لطیور انزیمیة وراثیة خلویة صفات تثبیت  4
  االنتاجي  ادائھا مقارنة مع واجنتھا االبیض واللكھورن

  2007  اطروحة دكتوراه/ جامعة بغداد

 الدجاج في للبیض والنوعیھ االنتاجیھ للصفات الوراثیة المعالم  5
  .الوزن اساس على المنتخب المحلي

  مجلة الزراعھ العراقیھ البحثیھ.

  

2007  

  

6  
 ADA Adenosein De المینا نازعة انزیم مستوى دراسة

Aminase  العراق لظروف المتاقلم االبیض اللكھورن دجاج  فى 
  .ونسلھما المحلى والدجاج

  2009  الزراعیھ المجلھ العراقیھ للعلوم

  واللكھورن  المحلى الدجاج لطیور النواة طبعة دراسة  7

  

  للبحوث االول العلمى المؤتمر
 دیالى  /الزراعیھ

2009  

 المناعي ADA انزیم مستوى بین االرتباط معامالت دراسة  8
  .االبیض واللكھورن المحلي للدجاج االقتصادیة الصفات وبعض

 2010 مجلة دیالى للعلوم الزراعیة

  انسجة فى DNA,RNA النوویین الحامضین تركیز مقارنة  9
  نسلھما  مع جنینیة فترات لثالث الدجاج من ھجینین

  2012  مجلة علوم الدواجن العراقیة 

10  
 للبیضة النوعیة االنتاجیة الصفات من  عدد في الوراثي التحسین

 الصفات بعض وفق على االنفراجي لالنتخاب والمصاحب
  السلوى  طیور في والدمیة االنتاجیة

  2012  مجلة االنبار للعلوم البیطریة 

 الدجاج  اجنة باستخدام الماالثیون لمبید السمي التاثیر عن الكشف  11
  المحلي

 النسوي الوطني العلمي مؤتمرال
  االول 

2012  

12  
EFFECT OF USING CUMIN OIL (cuminum cyminum) 

AS FEED ADDITIVES ON PROFILE ANALYSIS AND 
GROWTH CURVE OF BROILER 

GLOBAL JOURNAL OF 
BIO-SCIENCE AND 
BIOTECHNOLOGY 

2013  

 لبعض راثیةالو المعاییر على الریش ولون الساللة تاثیر دراسة  13
  السلوى  طائر في للبیض النوعیة الصفات

  والعلوم البیولوجیة الكیمیاء مجلة
  مصر  / البیئیة

2015  



  

  

  

  

  

  

 

الكشف عن التاثیر السمي لمبید امیدوكلوبراید باستخدام اجنة   14
  الدجاج المحلي

المجلة المصریة للتغذیة واالعالف/  
  مصر 

2015  

15  
STUDY THE CORRELATION AND REGRESSION 
EQUATION FOR SOME ECONOMIC TRAITS ON 
BROILER ROSS 308 FED ON NUTRITION WITH 

DIFFERENT LEVELS OF PARSLEY OIL 

INT. JOURNAL OF 
DEVELOPMENT 

RESEARCH 
2015  

16  DETECTION THE POLYMORPHISMS OF INSULIN 
HORMONE INSG ON HUBRID BROILER ROSS308 

INT. JURNAL OF 
LATEST RESEARCH IN 

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

2016  

 الصفات ببعض وعالقتھا االنسولین لجین الوراثیة الطرز دراسة  17
  ROSS308 اللحم لفروج االنتاجیة

 جامعة/  ماجستیر رسالة اشراف
  بغداد

2016 

18  
IDENTIFICATION OF HINDIII POLYMORPHISMS IN 
THE TWO INTRON OF GHR GENE IN NATIVE IRAQI 

CHECKEN 

INT. JOURNAL OF 
CURRENT RESEARCH 

2017  

تحدید الطرز الوراثیة لجین ھرمون االنسولین وعالقتھ مع بعض   19
 ROSS308الصفات االنتاجیة في الجنسین لھجین فروج اللحم 

  2017  مجلة العلوم الزراعیة العراقیة

20  
زن وتاثیره على و INSgدراسة التعدد الوراثي لجین االنسولین 

الجسم االسبوعي والوزن النسبي للقطعیات في ھجین فروج اللحم  
ROSS308  

  وثللبح االول العلمي المؤتمر
جامعة  – قار ذيجامعة  /الزراعیة

  سومر 
2017  

 في النمو ھرمون جین لمستقبل 2 االنترون في المتعددة المظاھر  21
  وعالقتھ ببعض الصفات االنتاجیة ROSS308 اللحم فروج

  وثللبح االول العلمي المؤتمر
جامعة  – قار ذيجامعة  /الزراعیة

  سومرمع د. مھند 
2017  

  308في ھجین دجاج اللحم روز PIT 1 لجین الوراثي التشكل 22
  2019  مجلة محفوظات النباتات   وعالقتھا مع بعض الصفات االنتاجیة وقیاسات الجسم 

لبیض   وعالقتھا مع انتاج ا C+338T VIP لجي الوراثي التشكل  23
  2019  المحفوظات البیوكیمیائیة والخلویة   في الدجاج المحلى العراقي البني 

على بعض الصفات االنتاجیة لثالث خطوط  OPA-16 العلم تاثیر  24
  2019  مجلة محفوظات النباتات  مختلفة من البط  



  

  

  

  

  

  

 

  اللحم فروج ھجین في االنسولین وھرمون االنسولین جین: مقالة  25
  2019  فوظات النباتات مجلة مح    308 روز

 (VIPR-1)عالقة التشكل الوراثي لمستقبل جین الببتید المعوي   26
  2019  المحفوظات البیوكیمیائیة والخلویة   مع انتاج البیض في الدجاج المحلى البني العراقي 

 (GnRHR) لجین القند مطلق لمستقبل الوراثي التشكل عالقة  27
  2019  المحفوظات البیوكیمیائیة والخلویة     ي المحلي العراقي بصفات انتاج البیض في الدجاج البن

28  
 308روز  اللحم ھجین في االقتصادیة الصفات عن االستقصاء

 معامالت باستخدام االنسولین ھرمون جین في وراثیا مختلف
    واالنحدار االرتباط

  2019  البیئة  علم في البحوث جلةم

  Y(NPY) العصبي ببتیدال لجین الوراثي التشكل عن االستقصاء  29
  2019  لمحفوظات البیوكیمیائیة والخلویة ا  بصفات انتاج البیض في الدجاج المحلى البني العراقي 

 االقتصادیة والصفات الوراثیة المعایر بعض مقارنة:  مقالة  30
  2019  مجلة البئة البحثیة    اخرى سالالت المحلى العراقي للدجاج

  االداء صفات وبعض المحلى اجالدج في الریش الوان  عالقة  31
    العلمیھ التحلیالت بعض باستخدام االنتاجي

 الحارة المناطق طب حولیات
  العامة والصحة

2020  

 الصفات بعض مع 2 االستروجین لجین الوراثي التشكل عالقة  32
  2021  المجلھ العراقیھ للعلوم الزراعیة   العراقي  البني المحلي للدجاج االنتاجیة

جین وعالقة التداخل  esr1,FOXL2ل الوراثي لتشكلا عالقة  33
  2021  المجلھ العراقیھ للعلوم الزراعیة   مع الصفات االنتاجیة للدجاج البني المحلى العراقي  

34  
   ESR1,ESR2,FOXL2 للجینات الوراثي التنوع كشف

للدجاج البني المحلى ESR1 &FOXL2وتاثیر التداخل بین
  العراقي 

 للزراعھ ابعالر الدولي المؤتمر
    المستدامة والعلوم

2021 
تاریخ  
النشر 
    البحث 



  

  

  

  

  

  

 

 

 .االخرى العلمیة   األنشطة:  تاسعا 

 

  ارج الكلیة خ  الكلیة  اخل د

  وزارة العلوم والتكنولوجیا   
  ) اباء( الزراعیة للبحوث العامة الھیئة  

 

 . والدولیة المحلیة العلمیة الھیئات  عضویة  : عاشرا 

  العراقیة  الحیواني االنتاج  علوم یةجمع عضو 

  العراقیة  نجالدوا علوم جمعیة عضو 

 عضو رابطة التدریسیین الجامعیین 

  عضو نقابة المھندسین الزراعیین العراقیة 

  عضو جمعیة االعالف المصریة 

 القسم   ضمن لیفات والتك اللجان: احدى عشر 

  لجنة االشراف التربوي 

  لجنة تصلیح االمتحان التنافسي 

  عضویة مجلس القسم 

 ة لجنة االمتحان الشامل عضوی 



  

  

  

  

  

  

 

  عضویة لجنة مناقشة الخطط البحثیة  

  عضوا في لجنة امتحان الدراسات العلیا

    2021عضوا في لجنة مناقشة بحوث التخرج للفصلین الربیعي والخریفي في  

  

 

 .التقدیر  وشھادات الجوائز  الشكر،  كتب: عشر اثنى 

  السنة  الجھة المانحة  یة التقدیر اتشھادال  ت

  2007  وزارة الزراعھ  تقدیریھ شھادة   1
  2009  جامعة كربالء   شھادة تقدیریھ   2
  2009  جامعة دیالى  شھادة تقدیریھ   3
  2010  التقانات االحیائیة  -جامعة النھرین PCRشھادة تقدیریة لدورة   4
  2010  جامعة المثنى   شھادة تقدیریھ   5
  3/ 2012  البصره  جامعھ/كلیة الطب البیطري   شھادة تقدیریھ   6
  2012  البصرة  /العراقیة الدواجن علوم جمعیة  شھادة تقدیریة   7
  2012  كلیة الزراعة/ جامعة كربالء  شھادة تقدیریة   8
  2013  االلكترونیة  الحاسبة مركز /بغداد جامعة اجتیاز دورة شھادة   9

  2013  كلیة الزراعة/ جامعة بغداد شھادة تقدیریة   10
  2013  العراقیة الحیواني االنتاج علوم جمعیة شھادة تقدیریة   11
  2015  جامعة دیالى/ كلیة الزراعة  شھادة تقدیریة   12
  2015  مصر /واالعالف للتغذیة المصریة الجمعیة شھادة تقدیریة   13
  2017  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة شھادة تقدیریة   14
  2017  الزراعة كلیة /قار ذي جامعة شھادة تقدیریة   15
  2018  بغداد/ كلیة الزراعةجامعة  شھادة تقدیریة   16
  2018  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة شھادة تقدیریة   17
  2018  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة شھادة تقدیریة   18



  

  

  

  

  

  

 

  2018  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة  شھادة حضور ندوة علمیة   19

  2018  جامعة القاسم الخضراء  شھادة تقدیریة   20

  2021  بابل    شھادة تقدیریھ   21

  2021  جامعة تكریت   تقدیریة   22

   

   


