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دراسة  أكملسم االنتاج الحيواني ق رئيس ظافر ثابت محمدالدكتور األستاذ 

 وأكمل بعدها. 1998سنة  كلية الزراعة جامعة االنبارالبكالوريوس في 

في تخصص  2001سنة  في كلية الزراعة جامعة االنبار دراسة الماجستير

طيور  تغذيةدراسة الدكتوراة في تخصص  أكمل وقد طيور داجنة. تغذية

 ي كلية الزراعة جامعة االنبار. عمل د كتدريسي ف3013العام  داجنة في

الفرعية لكلية الزراعة  لجنة الترقيات العلمية في عضووعمل ك 2003عام 

في الموقع البديل قسم االنتاج الحيواني  ممثلوكما شغل منصب  2017 عام

وكما شغل منصب رئيس القسم . 2016كلية الزراعة جامعة كركوك لسنة 

ئة تحرير مجلة االنبار للعلوم ولغاية االن وكذلك رئيس هي 2021عام 

بحث وتخرج تحت  30من  أكثروبلغ نتاجه البحثي  2021الزراعية عام 

 عليا الدراسات ال لبةطمن  7اشرافه 

 

 

 السلماني  محمد ثائر رشيد الدكتوراألستاذ 

ولحد االن  2017من عام  قسم االنتاج الحيواني مقرر الدراسات العليا 

 وكان .1998-1999سنة  كلية الزراعة جامعة االنباروس في دراسة البكالوري أكمل

 ترتيبه االول على الكلية والثالث على الجامعة 

في تخصص 2001دراسة الماجستير في كلية الزراعة جامعة االنبار سنة  أكمل 

  .فسلجة التناسل 

2010العام  في فسلجة تناسل حيوان الدكتوراة في تخصص دراسة  أكمل  

 2002عام منذ  في كلية الزراعة جامعة االنبار كتدريسيعمل  

2018-2014مجلة االنبار للعلوم الزراعية  في عضوعمل ك 

2015لسنة االنتاج الحيواني  رئيسا لقسم. 

 2021عام حاصل على جائزة االستاذ االول على قسم االنتاج الحيواني  

2021الكلية عام االول على  حاصل على جائزة االستاذ  

بحث  35من  أكثرجه البحثي بلغ نتا 

 طالب ماجستير  11طلبة دكتوراه و 6خرج تحت اشرافه  

 

 زيد جميل محمد سعيدر الدكتوالمساعد األستاذ 

ولحد االن  2018من عام  قسم االنتاج الحيواني لدراسات االولية مقرر ا 

 1999سنة  جامعة االنبار -كلية الزراعة دراسة البكالوريوس في  أكمل-

2000 

في  2002دراسة الماجستير في كلية الزراعة جامعة االنبار سنة  أكمل

  . تغذية الطيور الداجنة  تخصص

2012العام  في تغذية الطيور الداجنة في تخصص  الدكتوراهدراسة  أكمل  

2006منذ عام  عمل كتدريسي في كلية الزراعة جامعة االنبار  

 بحث  7من  أكثربلغ نتاجه البحثي 

طلبة دراسات عليا  5ج تحت اشرافه خر  

 



 

 

 

 

 

 قسم اإلنتاج الحيوانية التدريسية في اعضاء الهيئ

 ت
 االسم

اللقب 

 العلمي

التخصص 

 العام

  التخصص الدقيق

1.  

د.ظافر ثابت 

محمد حسن 

 العاني

  تغذية طيور داجنة انتاج حيواني استاذ

ag.thafer.thabit@uoanbar.edu.iqEmail:  

Staff page : 

-uoanbar.edu.iq/English/staffhttps://www.

p?ID=388page.ph 

2.  

 

د.حسن علي 

 مطر الدليمي

  مناعة طب بيطري استاذ

ha.anbuniv@uoanbar.edu.iqEmail:  

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=814 

3.  

د.عادل عبدهللا 

يوسف يعقوب 

 الحمداني

  طيور داجنة فسلجه انتاج حيواني استاذ

: ag.dr.alhamdani@uoanbar.edu.iqEmail 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=358 

4.  
د.حسام حكمت 

 نافع طه النايف

حيواني انتاج استاذ   تغذية طيور داجنة 

ag.husam.nafea@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page:  

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

D=376page.php?I 

 

5.  

د.ثائر رشيد 

محمد سور 

 السلماني

  حيوانفسلجة تناسل  انتاج حيواني استاذ

ag.thair.rasheed@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=373 

6.  

حميد د.براء 

موسى عكلة 

 الشيحاوي

 

استاذ 

 مساعد

  تغذية طيور داجنة انتاج حيواني

ag.baraa.hameed@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-
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page.php?ID=371 

7.  

د.عدي صباح 

 عسكر فيصل

 الشمري

استاذ 

 مساعد

فسلجة تناسل  انتاج حيواني

 مجترات

 

audai.sabah@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=1661 

8.  

زيد جميل  د.

محمد سعيد 

 حسين الوليد

 

ذ استا

 مساعد

  تغذية طيور داجنة انتاج حيواني

ag.zaid.jameel@uoanbar.edu.iq :Email 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=414 

9.  

سلوان محمود  د.

عبد اللطيف 

 الجبوري

 

استاذ 

 مساعد

ج حيوانيانتا   سلوك حيوان 

 Email:

ag.salwan.mahmood@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=419 

 

10.  

د.احمد 

عبدالرحمن 

 ماجد المشهداني

استاذ 

 مساعد

نتاج حيوانيا تكنولوجيا منتجات  

 دواجن

 

Email: 

rahmman@uoanbar.edu.iq-ag.ahmed.abd  

Staff page: 

-glish/staffhttps://www.uoanbar.edu.iq/En

page.php?ID=331 

 

 

11.  

د.عمار رحيم 

منصور حسين 

 الهيتي

استاذ 

 مساعد

  انتاج اغنام و ماعز انتاج حيواني

ag.ammar.rahem@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=468 

12.  

د.وليد اسماعيل 

كردي خباز 

 الجغيفي

ستاذ ا

 مساعد

  فسلجة طيور داجنة انتاج حيواني

ag.waleed.ismail@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=487 
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13.  

د.محمد عالء 

عطية عربي 

 البيار

استاذ 

 مساعد

  فسلجة طيور داجنة انتاج حيواني

 Email:

.iqag.mohammed.ala@uoanbar.edu 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=480 

14.  

 

د. عمار فرحان 

مصلح مشوح 

 العنزي

استاذ 

 مساعد

  ادارة طيور داجنة انتاج حيواني

ag.ammar.farhan@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff-

page.php?ID=469 

15.  

 

د.احمد صالح 

الدين ناصر 

 حسين الدوري

تربية وانتاج  انتاج حيواني مدرس

 االسماك

 

Email:  

in@uoanbar.edu.iqd-ag.ahmed.salahal 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=330 

16.  

 

د.بكر طارق 

جابر حسن 

 الساهوكي

حيوانيانتاج  مدرس ة وتحسين يترب 

 حيوان

 

ag.bakartareq@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=341 

17.  

 

د.حازم صبري 

عبد الحميد مجيد 

 العاملي

تاج حيوانيان مدرس   تغذية اسماك 

.sabri@uoanbar.edu.iqhazemag. Email: 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=430 

18.  

 

د.حسان مثنى 

عبد الحميد 

 علوان النوري

ج حيوانيانتا مدرس   تكنولوجيا لحوم 

 Email:

ag.hassan.muthana@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=432 

19.  

د.سفيان محمود 

فرحان حسن 

 الزوبعي

حيواني انتاج مدرس كنولوجيا منتجات ت 

 طيور داجنة

 

 Email:

ag.sofyan.mahmood@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=418 
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20.  

 

د.سوسن صابر 

خليفة فياض 

 لمانيالس

  تغذية مجترات انتاج حيواني مدرس

ag.sawsan.sabir@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=435 

21.  

 

د. عماد داود 

صالح يونس 

 نيالمشهدا

  تغذية مجترات انتاج حيواني مدرس

ag.emad.dawood@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=437 

22.  

 

د. غدير محمود 

 نجم عبد الربيعي

  وماعز انتاج اغنام انتاج حيواني مدرس

 Email:

ag.ghadeer.mahmood@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=438 

23.  
د. اسامة انور 

 سعيد

انيانتاج حيو مدرس   فسلجة الحيوان 

Email: osama_anwr85@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=1761 

24.  

 

محمد علي م. 

 شاحوذ

  تلقيح اصطناعي طب بيطري مدرس

muhammedali@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=1865 

25.  

 

م.م.احالم محمد 

 عواد الفهداوي

مدرس 

 مساعد

تكنولوجيا منتجات  انتاج حيواني

 ر داجنةطيو

 

 Email:

ag.ahlam.mohammed@uoanbar.edu.iq 

Staff page: 

-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=446 

26.  

 

م.م. عمر خالد 

 عطاهلل الهاشمي

مدرس 

 مساعد

لوجيا منتجات تكنو انتاج حيواني

 طيور داجنة

 

ag.omar.k.attala@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 
-https://www.uoanbar.edu.iq/English/staff

page.php?ID=1710 

27.  
عثمان مصطفى 

 عبد المجيد

مدرس 

 مساعد

يوانيانتاج ح   تربية اسماك 

othman.mustafa@uoanbar.edu.iq Email: 

Staff page: 
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 نبذه تعريفيه عن القسم 
مسسن  ضسسمن تشسس يلق االمسسسام العلميسسل فسسي ال ليسسل 1994 فسسي مسسام االنتسساا الحيسسوانيتأسسسق مسسسم    

فسسي اصتصاصسسات  عسسرا ه ملسست تحمسسل ماسسام الناضسسق الزراميسسق فسسي الاجسسل تاليسسل  سسوادر ا ثسسر مسسدر 
 .االنتاا الحيواني ان في مقدمتاا تاليل مصتصين في  زراميق دميقل

فسسي محسساور اساسسسيق لسسي انتسساا وتربيسسل  االنتسساا الحيسسوانيينصسسا االلتمسسام العلمسسي لصريجسسي مسسسم 
اذ تسم برمجسق المناساا الدراسسي  .اك وتربيسل وانتساا االسسمالدواجن وانتاا وتربيسل الحيوانسات ال بيسر  

فسي القسسم بشسقيق النظسرل والعملسي لتاليسق الماساليم اال اديميسق والتلبيقيسق النسواف المعرفسق فسي لسسذه 
االصتصاصسسات . ومسسن لنسسا جسساز التر يسسز ملسست تاليسسل الصسسريال الدار  الحقسسول االنتاجيسسل للحيوانسسات 

 .واالسماك ال بير  والدواجن
 

 برامج القسم 

القسم ثالثة برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم االنتاج الحيواني يوجد في 

  .تخصصات شملت الدواجن والمجترات واالسماك ثالثوالتي تضم 

 اهداف القسم 
 يادف القسم من صالل برنامجق التدريسي الت

يسسل مسسن ف والماسسارات الزراممسسزودين بأحسسدم المعسسار  تصسسريال  سسوادر م للسسق ملميسسل وممليسسل   .1
 .تسام في تلوير وامع اإلنتاا الحيواني في العرا  حملل شااد  الب الوريوق

تصريال  وادر ملميل م للل من حملل شاادتي الماجستير والد توراه لرفد الجامعات  .2
 . العالمل بتصصص االنتاا الحيواني والدوائر ذات

يصدم تلوير وامع االنتاا تقديم االستشارات العلميل الت دوائر الدولل والقاف الصاص وبما  .3
 الحيواني والمسالمل في تحقي  االمن الاذائي في العرا . 

موا بسسسل التلسسسور العلمسسسي فسسسي الجامعسسسات العربيسسسل واتجنبيسسسل مسسسن صسسسالل نقسسسل تقنيسسسات االنتسسساا  .4
 الحيواني الحديثل واجراز البحوم التلبيقيل التي تصا في صدمل المجتمع.

 نشاطات القسم 



رشسسساديل تصسسسا امامسسسل نسسسدوات ملميسسسل ا -1
 .في صدمل ملاف االنتاا الحيواني

امامسسسل ورل ملميسسسل وتدريبيسسسل لتلسسسوير  -2
 .ماارات التدريسيين والللبل

امامسسسسسسسل حلقسسسسسسسات دراسسسسسسسسيل للتدريسسسسسسسسيين  -3
وللبسسسسل الدراسسسسسات العليسسسسا ملسسسست مسسسسدار 

 .العام الدراسي

ئر للللبسسسل والتدريسسسسين والماتمسسسين بقلسسساف االنتسسساا الحيسسسواني مسسسن السسسدوا امامسسسق دورات تدريبيسسسل -4
 .الح وميل والقلاف الصاص

  .المحليل والدوليل العلميلفي الم تمرات  المشار ل -5
 .تاعيل الدور اإلنتاجي لحقول ال ليل -6

  .تاعيل العمل البحثي الجمامي -7

  ميق في مجالت ملميل مالميل ومحليل.نشر البحوم العل -8

 .مديد معارض ممليل المشار ل في  -9

 2019/2020م الدراسي اسماء الطلبة االوائل على القسم للعا -10

 التقدير المعدل اسم الطالب ت

 جيد جدا 85و81   اكثم محمود حسين عالوي 1

 جيد جدا 83و74 مصطفى غازي رشيد مضعن 2

 جيد جدا 83و32 محمد يحيى محمد علي 3

 

 

 

 

 

 



 2019/2020صورة تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 دفعة تكريم الطالب االول على ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019البحوث المنشورة للعام الدراسي 



 اسم الباحث سنة النشر نوع النشر اسم المجلة عنوان البحث

The Role of Adding Sodium Chloride in Broiler 

Chicks Diets to Improve Production Performance 

and Antioxidant Status during Heat Stress 

Annals of Tropical 

Medicine and Health Scopus 2020 

ظافر ثابت . د

 محمد

Effect of using Jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus L.)  and Sprout germinated barley as a 

prebiotics to the diets of common carp (Cyprinus 

Carpio L.) fingerling on the rates of apparent 

digestible coefficient and apparent protein digestible 

EurAsian Journal of 

BioSciences Scopus 2020 

Effect of adding Jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus L.)  and Sprout germinated barley as a 

prebiotics in diets of common carp (Cyprinus 

Carpio L.) fingerling on growth performance and 

food utilization 

EurAsian Journal of 

BioSciences Scopus 2020 

Role of Nitroglycerine Injection in Japanese Quail 

(Coturnix japonica) Testes Tissues Parameters Indian Journal of 

Ecology Scopus 2020 

Effect of dietary natural feed additives to minimize 

negative role of peroxide hydrogen in broiler 

Biochemical and 

Cellular Archives Scopus 2020 

حسام حكمت . د

 نافع

Effect of Supplementation with High Levels of Phytase 
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 2019/2020براءات االختراع للعام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان البراءة سم التدريسيا ت

1 
أ.م.د. براء حميد 

 موسى

تصنيع مركز بروتين 
حيواني محلي 

واستعماله كبديل جزئي 
او كلي عن المركز 

البروتيني المستورد في 
 2 عالئق الطيور الداجنة

أ.د. حسام حكمت 
 نافع

3 
أ.د. زياد طارق 

 محمد

دراسة قابلية االغلفة 
الحيوية القابلة لالكل 

صنعة من كيراتين والم
ريش الدجاج في 

المحافظة على نوعية 
قطعيات فروج اللحم 

 المبرد
4 

م.م. عمار عادل 
 صالح



 

 2020/2021ندوات القسم للعام الدراسي 

 تاريخ انعقاد الندوة اسم المحاضر عنوان الندوة ت

عية يضمن تدوير المخلفات الزرا 1
 غذاء للحيوان و بيئة امنة

 ا.د. زياد طارق محمد
 أ.د. ظافر ثابت محمد
م.د. أحمد صالح الدين 

 ناصر
 م.د. اسامة انور سعيد

30/3/2021 

 

 2020/2021ورش العمل في القسم للعام الدراسي 

 تاريخ انعقاد الندوة اسم المحاضر عنوان الورشة ت

فاءة استخدام الميالتونين لتحسين الك 1
 التناسلية في النعاج المحلية

أ.م.د. عمار 
 رحيم منصور

14/1/2021 

الصيد الجائر وأثارهُ السلبية في  2
 التنوع االحيائي للبيئة المائية

م.د. حازم 
صبري عبد 

 الحميد

5/4/2021 

 تدوير المخلفات الحيوانية و االستفادة 3
 منها في تغذية الدواجن

أ.م.د. براء حميد 
 موسى

6/4/2021 

الدجاج العضوي و اهميته في التغذية  4
 و صحة المجتمع

أ.د. حسام 
 حكمت نافع

3/3/2021 

محددات استخدام االنزيمات المحللة  5
 لأللياف في تغذية المجترات

م.د. غدير 
 محمود نجم

16/3/2021 

سان " بين االن19-ورشة "كوفيد 6

 والحيوان

م. محمد علي 
 شاحوذ

23/3/2021 

لتناسلية و تأثيرها في االمراض ا 7
 االداء االنتاجي لألبقار المحلية

أ.م.د. عدي 
 صباح عسكر

20/1/2021 

اقفاص تربية األسماك بين الواقع  8
 والطموح

م.د. احمد 
صالح الدين 

 ناصر

2/3/2021 
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تكليف اساتذة من تدريسي القسم 

الستحداث دراسة  في لجان وزارية

الدكتوراه في كلية الزراعة / 

 جامعة ديالى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدروس العملية لطلبة الدراسات 
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مختبر الفسلجة في قسم 

 االنتاج الحيواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر االسماك التابع لقسم 

 االنتاج الحيواني 

 

 

 

 حقل فروج اللحم التابع لقسم

 االنتاج الحيواني

 

 

 

حقل الدجاج البياض التابع 

 لقسم االنتاج الحيواني

 

 

حقل االغنام التابع لقسم 

   االنتاج الحيواني
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