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 :Certificates                                                                                                         -الشهادات:

  جامعة النبار  –كلية الزراعة  –بكالوريوس إنتاج حيواني-  
2000. 

  جامعة النبار –كلية الزراعة  –ماجستير تغذية طيور داجنة-  
2004. 

  جامعة النبار –كلية الزراعة  –تغذية طيور داجنة دكتوراه- 
2012. 

 B . Degree - (2001) / University of Anbr - College 

of Agriculture. 

 M .Sci. Degree - (2004) / University of Anbr - 

College of Agriculture. 

 Ph. Degree - (2012) / University of Anbr - College 

of Agriculture. 

 ----:Positions held ----: المناصب التي شغلها

Second: Research   ثانياا : البحوث                                                                               

  إلىتأثير اضافة المعزز الحيوي العراقي وكبريتات النحاس 
عالئق الدجاج البياض وتأثيرها على الداء النتاجي 
وكوليسترول الصفار والصفات الكيموحيوية .مجلة كربالء 

 .2015.  20-1 ( :4( , العدد)2المجلد ) للعلوم الزراعية .

 Effect of adding locally probiotic and Cupric 

Sulphate  to Laying Hens Diets on the 

Performance , Egg Yolk Cholesterol and Blood 

biochemical Parameters . Journal of kerbala for 

agricultural sciences. Vol. (2) No. (4): 1-20 . 2015. 

   تأثير إضافة كبريتات النحاس و مسحوق الثوم إلى العليقة
والصفات الكيموحيوية لدم فروج اللحم . في األداء الفسلجي 

-10 ( :2( , العدد)7مجلة النبار للعلوم البيطرية . المجلد )
22  .2014. 

 Effect of Dietary Supplementation with Cupric 

Sulphate and Garlic Powder in diet on 

Physiological Performance and Biochemical blood 

traits for Broiler. Al-Anbar Journal of Veterinary 

Sciences .Vol. (7) No. (2): 10-22 . 2014. 

 ( تأثير إضافة مسحوق الثومAllium sativum ) وكبريتات
إلى العليقة في األداء اإلنتاجي لفروج ( CuSo4النحاس ) 

(:  1( , العدد)13مجلة النبار للعلوم الزراعية المجلد ) .اللحم
146-161. 2015. 

 The effect of supplementation of adding Garlic 

powder and Cupric Sulphate in diet on Broiler 

performance. Al-Anbar Journal of Agricultural 

Sciences .Vol. (13) No. (1): 146-161 . 2015. 

 إضافة مسحوق الثوم والمعزز الحيوي ) رتأثيBiomin 
Imbo )العليقة في األداء اإلنتاجي للدجاج البياض. إلى 

(:  1( , العدد)13مجلة النبار للعلوم الزراعية المجلد )
135- 145 .2015. 

 The effect of supplementation of adding Garlic 

powder and the probiotics (Biomin Imbo) to the 

diet on layiny hens performances. Al-Anbar 

Journal of Agricultural Sciences .Vol. (13) No. 

(1): 135-145 . 2015. 



  استخدام مخلفات بيض التفقيس كمصدر للبروتين الحيواني
للدجاج البياض المنتج  اإلنتاجي األداءفي  تأثيرهاومدى 

مجلة النبار (. ISA Brownللبيض ذو القشرة البنية )
.  197-189. ( 1), العدد (5للعلوم الزراعية المجلد )

2007. 

 Using hatchery by-product as a source of animal 

protein and its effect on brown layers (ISA 

Brown) performance. Al-Anbar Journal of 

Agricultural Sciences .Vol. (5) No. (1): 189-197 . 

2007. 

 

 استخدام مستويات مختلفة من مسحوق مخلفات  تأثير
مجلة النبار للدجاج البياض .  اإلنتاجي األداءالمفاقس على 

 .2004(. 2, العدد)(2للعلوم الزراعية المجلد )

 Effect of Using different levels of hatchery by-

product on laying hens performance . Al-Anbar 

Journal of Agricultural Sciences .Vol. (2) No. (2): 

110-120 . 2004. 

 الباقالء العلفية في العالئق على بعض الصفات  إضافة تأثير
مجلة النوعية لبيض الدجاج البياض خالل فصل الصيف . 

 236-227: (2( , العدد)6, المجلد )النبار للعلوم الزراعية
 .2008. 

 Effect adding Vicia faba L. in diets on some egg 

quality traits of laying hens during summer 

season. Al-Anbar Journal of Agricultural 

Sciences .Vol. (6) No. (2): 227-236 . 2008. 

 التغذية على مستويات مختلفة من مخلوط الفيتامينات  تأثير
يونين في بعض الصفات النوعية والمعادن المعزز بالميثا

( المنتج للبيض ذو ISABrownلبيض دجاج اليزابراون )
( , 1القشرة البنية . مجلة النبار للعلوم البيطرية , المجلد )

 .2008.  22 -14 ( :1العدد)

 Effect of feeding different levels of premix 

supplemented with methionine on qualitative 

traits  of laying hens. Al-Anbar Journal of 

Veterinary Sciences .Vol. (1) No. (1): 14-22 . 2008. 

Third : Lectures                                                                                                    المحاضرات ثالثاا :   
  المرحلة الرابعة . - +عملي(نظري)تغذية طيور داجنة  .1
  المرحلة الثالثة . -)نظري+عملي(  تغذية الحيوان .2
  المرحلة الثالثة . -)نظري+عملي(  أعالف وعالئق .3
  الثانية .المرحلة  -)نظري+عملي( الكيمياء الحيوية  .4
  المرحلة األولى . -)نظري+عملي(  الحيواني اإلنتاجمبادئ  .5
   المرحلة األولى . -)نظري+عملي(  مبادئ الطيور الداجنة .6
  المرحلة الرابعة . -مشروع بحث تخرج  .7
  المرحلة الثانية )قسم المحاصيل( .-الكيمياء الحيوية نظري .8
  المرحلة الثانية )قسم التربة( - الكيمياء الحيوية نظري .9
  الدراسات العليا )الماجستير( -متقدم كيمياء الحيويةال .10
  الدراسات العليا )الماجستير( -تغذية دواجن متقدم  .11
  الدراسات العليا )الماجستير( -حلقات دراسية  .12

Fourth :Participation in seminars and conferences             المشاركات في الندوات والمؤتمرات:  رابعاا   

  البحث العلمي الزراعي ودوره في تحقيق الكتفاء الذاتي من
 .2013 -جامعة النبار -كلية الزراعة  -الغذاء

 

 



 . توظيف البحث العلمي في القطاع الزراعي علمياا وتطبيقياا 
 .2010 -جامعة النبار - كلية الزراعة

 

  جامعة النبار  –كلية الزراعة  –المؤتمر العلمي الثالث- 
2010 . 

 

  كلية  -ندوة عن واقع صناعة الدواجن في محافظة النبار
 . 2009 -جامعة النبار  –الزراعة 

 

  كلية الزراعة  -ندوة عن واقع ماشية الحليب في العراق– 
 . 2010 -جامعة النبار 

 

  مركز الطرائق والتعليم المستمر  –دورة طرائق التدريس– 
 .   2006  –جامعة النبار 

 

  مركز  –دورة في كفاءة استخدام الحاسوب وتطبيقاته
 . 2006 -جامعة النبار –المعلومات والحاسوب 

 

  مركز  –دورة في كفاءة استخدام الحاسوب وتطبيقاته
 .  2009 -جامعة النبار –المعلومات والحاسوب 

 

  )مركز  –دورة بعنوان )اللغة العربية في كتابة البحث العلمي
 . 2017-جامعة النبار  –الطرائق والتعليم المستمر

 

  دورة بعنوان )السموم في غذائنا( . مركز الطرائق والتعليم
 . 2017 -جامعة النبار  –المستمر 

 

 Fifth: Others   These include: Membership of trade unions  :عضوية النقاباتوتشملأخرى خامسا: 

  عضو نقابة المهندسين الزراعيين .  .1
  عضو رابطة األكاديميين العراقيين .  .2
  عضو رابطة التدريسيين العراقية .  .3
 -: Committees and supervision of graduate studies               على الدراسات العليا واإلشرافاللجان 

  تأثير الجنس ومصدر الحبوب وإضافة اإلنزيمات على األداء
اإلنتاجي والفسلجي وبعض صفات الذبيحة لفروج اللحم 

 .() رسالة ماجستير قيد البحث( 308ساللة )روز 

 Effect of sex, grains source and multiple enzymes 

in production and physiological performance and 

carcass characteristics of broiler (Ross 308). 

  تأثير اإلحالل الجزئي للكليسرول كمصادر بديلة للطاقة إلى
العالئق وتأثيره في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات 

 الكيموحيوية لفروج اللحم . ) رسالة ماجستير قيد البحث(.

 Effect of  Partial substitution of glycerol as energy 

source to broiler diets and effects on production 

performance and some biochemical 

characteristics .  

 

 إضافة الشاي األخضر والسيلينيوم وفيتامين  مقارنةE  
التأكسدي وتأثيرها على األداء  كمواد مضادة لألجهاد

) رسالة  .الكيموحيوية لفروج اللحماإلنتاجي وبعض الصفات 

 .ماجستير قيد البحث(
 
 

 Comparison of the addition of green tea, selenium 

and vitamin E as antioxidants and their effect on 

production and some of the biochemistry 

characteristics of broilers . 



 مقارنة تأثير إضافة السابرولينا platensis Spirulina 
  prebioticوالسابق الحيوي  probioticوالمعزز الحيوي 

والنزيمات إلى العلف في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات 
 .) رسالة ماجستير قيد البحث(. الكيموحيوية لفروج اللحم

 Effect of the addition of spirulina platensis 

Spirulina,  probiotic , prebiotic and enzymes  to 

diets and their effect on production and some of 

the biochemical characteristics of broilers . 

 
 


