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  رشید القزاز  محمد فاروق عبد الحمید   :    ـم ـــــــــ االســ 

        1977/  6/  6    : تاریخ المیـالد 

  نفصل م   الحالة الزوجیة :

  اثنین      دد األوالد  :ــ عـــ

  مسلم     :   الدیـــــــــــانة

ــ الوظیف  تدریسي    :      ھ ــــ

 رس دم    الدرجة العلمیة :

  تغذیھ دواجن  :التخصص 
  

         / جامعة بغداد علوم الھندسھ الزراعیھكلیة :       عنوان العمل

  07727717702:         الھاتف النقال
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 .أوالً : المؤھالت العلمیة  
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 ثانیاً : التدرج الوظیفي . 

  الى  -الفترة من   الجھة  الوظیفة   ت

  2008/ 1/ 8  كلیة الزراعة   مدرس مساعد   1

  2013/ 3/ 1  عھ كلیھ الزرا  مدرس   2



  
  
  
  
  
  
 

 دریس الجامعي .الت  ثالثاً : 

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

1   812008 

  

 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا. 

    

1   2008 

2   2009 

3   2009 

4   2010 

5   2010 

6   2010 

7   2011 

8   2011 

9    2012 

10   2012 

11   2019 

12   2019 

13   2019 

14   2020 

15   2020 

16   2020 

  



  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

 

  فیھا.التي شارك  العلمیة والندوات  المؤتمرات : خامسا 

    

ة ال ال  1 ل اسع ل ي ال ت العل اد  2009/ 4/ 1-3/ 31  ال غ   حضور   جامعة 

2  الندوة العلمیة عن صناعة الدواجن مشاكل
  وحلول 

كلیة  –جامعة كربالء   18/4/2009
  الطب البیطري .

  حضور 

3 حضور   وزارة الزراعة  .  28/10/2009-26  ي السابع للبحوث الزراعیة العلم  المؤتمر  

4 تمر العلمي الثاني لمعھد الھندسة الوراثیة مؤال
  والتقانات االحیائیة للدراسات العلیا 

  حضور   جامعة بغداد   2009/ 4-5/11

5 جامعة -كلیةالزراعة  24/11/2009  الولى لبحوث النخیل والتمور یة االندوة العلم
  غدادب

  حضور 

6   الندوة العلمیة االولى عن استعمال الوسائل
لتطویر صناعة الدواجن في   والتقنیات الحدیثة

  العراق 

راعة    2009/ 11/ 26 ة ال جامعة   –كل
فة   ال

حضور  

7 ا ي ال ت العل واجال م ال ل لعل 14 /12 /2009 جامعة  -لیة الزراعةك
  بغداد

حضور  

8 فة تنخر جسد  ندوة علمیة عن المخدرات ا
المجتمع  

21 /12 /2009  جامعة  –كلیة الزراعة
بغداد .  

حضور  

9 العلمیة في مركز الحاسبة االلكترونیة  ندوة* ال–  
مشروع ابن سینا للتعلیم االلكتروني  

3 /3 /2010 اد غ جامعة   حضور 

10 الثة عن ادارة الدواجن في  الث * الندوة العلمیة
  المناطق الحارة 

14 /4 /2010  اسجامعة و  حضور 

11  الندوة العلمیة االولى لتربیة ورعایة الغزال في
  العراق 

18 /5 /2010  جامعة  –كلیة الزراعة
بغداد 

حضور  



  
  
  
  
  
  
 

12  . المؤتمر العلمي الرابع لكلیة الطب البیطري
علوم الطب البیطري ودورھا في السیطرة على 

  االمراض الوبائیة 

  –الطب البیطري كلیة  2010/ 11/ 24-25
  بغداد جامعة 

حضور  

 

13  المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعیة . البحث
  التنمیة العلمي في خدمة 

ة جامع –كلیة الزراعة   2011/ 3/ 15-16
  بغداد

حضور  

14   المؤتمر العلمي الثالث لجمعیة علوم الدواجن
  العراقیة

جامعة  –كلیة الزراعة   12/2010/ 28-29
  الكوفة

  متحدث

جامعة  –لكلیة الزراعة الندوة القطریة االولى  15
بغداد , بعنوان من اجل غذاء خالي من السموم  

  الفطریة  

جامعة  –كلیة الزراعة   2011/4/11-10
  دبغدا

  

  حضور 

جامعة االنبار ،   –الندوة العلمیة لكلیة الزراعة  16
  بعنوان ادارة الدواجن في المناخ الحار  . 

  

جامعة  –كلیة الزراعة   2011/2/22
  االنبار 

  حضور 

لمي الرابع لعلوم الثروة الحیوانیة  المؤتمر الع 17
جامعة تكریت بعنوان البحث  –لكلیة الزراعة 

  تحسین الثروة الحیوانیة العلمي طریقنا لتطویر و
  

جامعة  –كلیة الزراعة   2011/3/27-26
  تكریت 

  حضور 

* ندوة علمیة  لالتحاد العراقي لمنتجي الدواجن   18
اج اقیة بعنوان انتوجمعیة علوم الدواجن العر

  وتسویق اعالف الدواجن  
  

جامعة  –كلیة الزراعة   2011/10/30
  بغداد

  حضور 

19 ؤتمر المMalaysian Society Of  th37
Animal Production Annul 

Conference  

1-3 /6/2016 Historic city of 
Malacca  

  دثمتح

 EndNoteدورة تدریبیة على استخدام برنامج  20
جامعة  –یة الزراعة كل  5/ 5/ 2019  في كتابة المصادر 

 بغداد
  متحدث

21  استخالص طرقDNA فةمختل من مصادر  
جامعة  –كلیة الزراعة   PCR 2020 /12 /17-15وتطبیقات 

  بغداد
  حضور 

 EndNoteدورة تدریبیة على استخدام برنامج  22
جامعة  –كلیة الزراعة   18/ 5/ 2020  في كتابة المصادر 

 بغداد
  متحدث

جامعة  –كلیة الزراعة   27/ 3/ 2021  االستالل االلكتروني  23
 بغداد

  حضور 

 



  
  
  
  
  
  
 
 

  

  

  للتدریسین/جامعة بغداد  120دورة التاھیل التربوي المشاركة  
352009262009  

  3/5/2009للتدریسین من  94المشاركة دورة اللغة العربیة  
362009 

   المشاركة في دورة نظریة وتطبیقیة في البصمة الوراثیة  من
  19/3/2012ولغایة  4/3/2012
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  الرز الى العالئق في بعض الصفات االنتاجیة لفروج اللحم  تاثیر اضافة شوائب مخازن حبوب 
   استخدام نوعین من المعزز الحیوي ( البروبایوتك ) وخلیطھما في االداء االنتاجي لدجاج ھیالین 
 ي في التاثیر باالداء االنتاج لفروج  ي االجنبتصنیع المعزز الحیوي العراقي ومقارنتھ بالمعزز الحیو

 اللحم
   

Effect of using insect larvae meal as a complete protein source on quality 
 and productivity characteristics of laying hens 
  
 Insect meal as a source of protein in animal diet 
  
 Effect of energy to protein ratio using alternative feed ingredients on growth 

performance and nutrient digestibility in broilers 
 Dietary Replacement with Food Waste and Black Soldier Fly 

Larvae Supplementation Improved Growth Performance, Nutrient 
Digestibility and Intestinal Microbial Population in Broilers 

  
 

  

   العربیة 

 یزیةاالنكل              

 الفرنسیة            

  

  


