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 سلوان محمود عبد اللطيف محمود  -االسم :
Name:   Salwan Mahmood Abdulateef 

Mahmood 

 Date and Birth Place: 1/6/1982 Ramadi الفلوجة – 1/6/1982:  محل وتاريخ الولدة 

 Phone;- 07807824433 07807824433 -الهاتف :

  Scientific Degree :- Teaching مدرس -اللقب العلمي :

                                                                                                         -الشهادات:
Certificates: 

 الدكتوراه 
 قسم االنتاج الحيواني  –كلية الزراعة  –جامعة االنبار 

 سلوك الحيوان ) سلوكيات الغدد الصم( :التخصص            

    تأثير استعمال أصوات الدجاج  عنوان االطروحة:            
 المختلفة في األداء اإلنتاجي والسلوكي والفسلجي لفروج اللحم

 

 الماجستير: 
 قسم االنتاج الحيواني  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 ) نمو وتطور جنيني( فسلجة طيور داجنة :التخصص            

تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيــز عنوان الرسالة:            
 مختلفة من البايوتين في التطور الجنيني والصفات

 روج اللحماإلنتاجية والفسلجية لف            

 البكلوريوس: 
 قسم االنتاج الحيواني –كلية الزراعة  –جامعة االنبار 

عنوان بحث التخرج: االضافات الغذائية والالغذائية 
  في تغذية الدواجن

 PhD 

University of Anbar - College of 

Agriculture - Animal Production 

Department 

Specialization: Animal Behavior 

(Behavioral Endocrinology) 

Dissertation Title: The influence of using 

different sounds chicken on the 

performance, behavioral and Physiological 

traits of broiler. 

 Masters: 

University of Baghdad - College of 

Agriculture - Department of Animal 

Production 

Specialization: Avian Physiology 

(embryonic growth and development) 

Thesis Title: The Effect Of Injecting 

Hatching Eggs With Different 

Concentrations Of Biotin On The 

Embryonic Development, Productive & 

Physiological Traits Of The Broiler 

Chicken 

 

 Bachelor's degree: 

University of Anbar - College of 

Agriculture - Animal Production 

Department 

Title of graduation research: Food 

additives and additive in poultry nutrition 

 سكرتير مجلة النبار للعلوم الزراعية: المناصب التي شغلها
Positions held: Secretary of Anbar Journal of 
Agricultural Sciences 



Second: Research   ثانياا : البحوث                                                                       
        

 حقن تأثير ،2012 اللطيف، عبدود محم سلوان 
 من مختلفة وأعمار تركيزات مع التفريخ بيض

 ونسبة الفقس الجنيني التطور على الريبوفالفين
 السعودي العلمي المؤتمر ،للدجاج اللحم الناتج

 الخاص، العدد التطبيقية، العلوم مجلة الخامس،
 235-233 الصفحة

  Salwan M. Abdulateef , 2012, Effect of 
injecting hatching eggs with different 
concentrations & ages of riboflavin on the 
embryonic development and hatchability of 
the broiler chicken product, 5th Saudi Science 
Conference, Journal of Applied Sciences, 
Special Issue, Page 233-235 

 حقن  تأثير ،2013 اللطيف، عبد ودمحم سلوان
 من مختلفة وأعمار مختلفة بمستوياتالتفقيس  بيض

لفراخ   الخلويةالدم  في صفات( B2) الريبوفالفين
 علوم مجلةمؤتمر  ،(Arbor Acres) فروج اللحم

عدد خاص ، صفحة  ، العالمية البيطرية لدواجنا
20-26. 

 S. M. Abdulateef, 2013, The effect of 

injection hatching eggs with different 

levels and different ages of Riboflavin 

(B2) in blood cellular traits of broiler 

chicken subsequent (Arbor Acres), 

Journal of World Veterinary Poultry 

Association, Conference: World 

Veterinary Poultry Association 

Wvpac2013 - 19th, Special Issue, Page 

20-26. 

 بيض حقن تأثير 2012، اللطيف عبد ودمحم سلوان 
 التطور على البيوتين من مختلفة تركيزاتب التفقيس
 ندوة الالحم، الدجاج من المناعية الصفات الجنيني،

 الغذائية الحيوانات إنتاج في الصحة األمعاء حول
 الكلية، محطة المؤتمرات، ومركز هيلتون كلية محطة

 الصفحة الخاص، العدد المتحدة، الوليات تكساس،
18. 

 S. M. Abdulateef, M. 2012, The Effect 

Of Injecting Hatching Eggs With 

Different Concentrations Of Biotin On 

The Embryonic Development, 

Immunological Traits Of The Broiler 

Chicken, Symposium on Gut Health in 

Production of Food Animals Hilton 

College Station and Conference Center, 

College Station, Texas, United States, 

Special Issue, Page 18. 

 محمد عالء البيارو  سلوان محمود عبداللطيف، 
 مختلفة تركيزاتب التفقيس بيض حقن تأثير ،2013

 ،للدجاج اللحم الجنيني التطور على البيوتين من
مجلة  ،102 السنوي جتماعال الدواجن، علوم جمعية

 الصفحة ،( عدد خاص) 92. علوم الدواجن العالمية
161. 

 S. Abdulateef and M. Al-Bayar, 2013, 

The effect of injecting hatching eggs 

with different concentrations of biotin 

on embryonic development of the broiler 

chicken, Poultry Science Association , 

102nd Annual Meeting , Poult. Sci. 92(E-

Suppl. 1), page 161. 

 سلوان  اللطيف عبدو  خلدون محمود. عبد اللطيف
تركيزات ب التفقيس بيض حقن تأثير ،2012 ،محمود
 الجنيني التطور على البيوتينمن  مختلفة وأعمار

 الزراعة مجلة ،لالفراخ فروج اللحم ونسبة الفقس

*Kh. M. Abdul-latef and S. M. Abdulateef , 

2012, Effect of injecting hatching eggs with 

different concentrations & ages of biotin on 

the embryonic development and hatchability 

of the broiler chicken product, Agriculture 



-134: الصفحة(. 3: )رقم 40: المجلد الرافدين،
141. 

Journal Rafidain, Vol.:40 NO.: (3). Page: 

134-141. 

 سلوان  اللطيف عبدو  خلدون محمود. عبد اللطيف
 تركيزات في الفقس بيض حقن تأثير ،2012 ،محمود
 والصفات النوعية في البيوتين من مختلفة

 المجلة ،لفراخ فروج اللحم الناتجة الفسيولوجية
(. 4: )رقم 26: المجلد البيطرية، للعلوم العراقية
 397-391: الصفحة

 Kh. M. Abdul-latef and S. M. 

Abdulateef , 2012, Effect of injection of 

eggs hatching in different concentrations 

of biotin in quality and physiological 

traits of the hatched chick, Iraqi Journal 

of Veterinary Sciences, Vol.:26 NO.: (4). 

Page: 391-397. 

 سلوان  اللطيف عبدو  خلدون محمود. عبد اللطيف
 مع بالحقن التفريخ بيض تأثير ،2012 ،محمود
 المختلفة األعمار خالل البيوتين من مختلف تركيز
. اللحم دجاجل اإلنتاجية صفات الداء بعض على
: رقم 9: المجلد الزراعية، للعلوم األنبار مجلة مجلة

 .138-122: صفحة(. 1)
 

 Kh. M. Abdul-latef and S. M. Abdulateef, 
2011, Effect of injection hatching eggs 
with different concentration of biotin 
during different ages on some productive 
tracts of broiler chicken. Journal of AL- 
Anbar journal of Agricultural Sciences, 
Vol.:9 NO.: (1). Page: 122-138. 

 سلوان  اللطيف عبدو  خلدون محمود. عبد اللطيف
 البيوتين من تركيزات تأثسر حقن ، 2012 ،محمود

 صفات بعضفي  مختلفة أوقات في الفقس بيض في
 الدواجن، لعلوم العراقية الجمعية مجلة للفروج، الدم

-1: الصفحة(. 1 الخاص العدد: )العدد 9: المجلد
10. 

 Kh. M. Abdul-latef and S. M. Abdulateef, 
2012, Effect of injection biotin concentrations 
in eggs hatching at different times and in 
some traits of blood  for broiler, Journal  of  
Iraqi Poultry Science Association, Vol.:9 NO.: 
(1 Special Issue). Page: 1-10. 

 سلوان  اللطيف عبدو  خلدون محمود. عبد اللطيف
تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز  ،2012 ،محمود

مختلفة من البايوتين في بعض صفات الدم. مؤتمر 
جمعية علوم الدواجن العراقية. عدد خاص مجلة 

 العلوم البيطرية جامعة البصرة

 Kh. M. Abdul-latef and S. M. 
Abdulateef,2012 Effect of injection biotin 
concentrations in eggs hatching at 
different times and in some traits of 
blood  for broiler. the fourth Scientific 
Conference of Iraqi Poultry Science 
Association, incorporation college of 
veterinary medicine university of Basrah 

  ، عبد اللطيف، سلوان محمود، الضنكي، زياد طارق
. تأثير استخدام 2016رشيد. عبد المجيد، سامان 

على الداء  run wayاصوات مختلفة في فحص 
النتاجي والسلوكي والفسلجي لفروج اللحم، مجلة 

 .36علوم الدواجن المريكية عدد خاص، صفحة 

 Salwan M. Abdulateef, Ziyad T. M. 

Aldhanki, Saman A. Rashid, 2016, 

Effect of using different sounds in 

runway test on performance, behavioral, 

and physiological traits of broiler 

chickens, Journal  of  Poultry Science 

Vol. 95 (E-suppl. 2) 1
st
 Latin American 

Scientific Conference, page: 36. 

 لوان محمود، الضنكي، زياد طارق ، عبد اللطيف، س
. تأثير استخدام 2016عبد المجيد، سامان رشيد. 

 Salwan M. Abdulateef, Ziyad T. M. 

Aldhanki, Saman A. Rashid, 2016, 



اصوات مختلفة على سلوك التغذية  والصفات 
الفسلجية لفروج اللحم، مجلة علوم الدواجن العالمية، 

 .73عدد خاص، صفحة 

Effects of Different Sounds on Feeding 

Behavior and Physiological Traits in 

Broiler Chickens, Journal  of  World’s 

Poultry Science Journal, Volume 72, 

Supplement 1. 73 

  ، عبد اللطيف، سلوان محمود، الضنكي، زياد طارق
. تاثير استخدام 2017عبد المجيد، سامان رشيد. 

ت الدجاج المختلفة على الصفات المناعية اصوا
والفسلجية لفروج اللحم. الندوة العلمية للعلوم المناعة 

 .207العالمية. جمعية علوم المناعة، صفحة 

 Salwan M. Abdulateef, Ziyad Aldhanki, 

Saman Rashid. 2017 the influence of 

using different sounds chicken on 

immunological and physiological traits 

of broiler. Exercise immunology review; 

13th Symposium of the International 

Society of Exercise and Immunology, 

207. 

  ، عبد اللطيف، سلوان محمود، الضنكي، زياد طارق
. تأثير استخدام 2017د المجيد، سامان رشيد. عب

اصوات مختلفة على سلوك التغذية لفروج اللحم 
. الندوة العالمية للعوم Run Wayباستخدام اختبار 

 37صحة الحيوان ميزوري امريكا. صفحة 

 Salwan M. Abdulateef, Ziyad Aldhanki, 

Saman Rashid. 2017. The influence of 

using different sounds on feeding 

behavior of broiler chicken by using 

runway test. Symposium on Gut Health 

in Production of Food Animals Hilton 

St. Louis at the Ballpark, St. Louis, 

Missouri, United States, Special Issue, 

Page 37. 

  الرعاية تأثير .2017اللطيف، سلوان محمود. عبد 
 الجنيني والتطور النمو على( الصوتي التحفيز) المية
مجلة العلوم  .اللحم لفروج الفقس عضلة وتطور

   48(5): الزراعية العراقية

 S. M. Abdulateef. 2017. The effect of 

maternal care (acoustic stimulus) on 

embryonic development and hatching 

muscle of broiler chickens. The Iraqi 

Journal of Agricultural Sciences–48(5). 

Third : Lectures                                                                                                    ثالثاا  :
  المحاضرات

 Biotechnology (theoretical + practical) - Phase .1 المرحلة الرابعة . -)نظري+عملي(  تقنية حيوية .1
IV. 

 - Animal behavior (theoretical + practical) .2 المرحلة الثالثة . -)نظري+عملي(  الحيوان سلوك .2
Phase III. 

 The environment (theoretical + practical) - the .3 المرحلة الثالثة . -فسلجة البيئة )نظري+عملي(  .3
third phase. 

المرحلة األولى  -)نظري+عملي(  الحيواني اإلنتاجمبادئ  .4
. 

4. Principles of animal production (theoretical + 
practical) - the first stage. 

 + Principles of Poultry Birds (theoretical .5  المرحلة األولى . -)نظري+عملي(  مبادئ الطيور الداجنة .5
practical) - the first stage. 

 .Graduation Research Project - Phase IV .6 المرحلة الرابعة . -مشروع بحث تخرج  .6

 .English language - the first stage .7 المرحلة الولى.-اللغة النكليزية .7

 .English Language - Second Stage .8 المرحلة الثانية. -اللغة النكليزية .8

 .English Language - Third Stage .9 المرحلة الثالثة. -اللغة النكليزية .9



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

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

 

• Agricultural scientific research and its role in 
achieving self-sufficiency of food - Faculty of 
Agriculture - University of Anbar - 2013. 

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

Use scientific research in the agricultural 
sector scientifically and applied. Faculty of 
Agriculture, University of Anbar, 2010. 

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

Third scientific conference - Faculty of 
Agriculture - University of Anbar - 2010 

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

Seminar on the reality of the poultry industry 
in Anbar province - Faculty of Agriculture - 
University of Anbar - 2009 

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

Seminar on the status of dairy cattle in Iraq - 
Faculty of Agriculture - University of Anbar - 
2010. 

  مركز الطرائق والتعليم المستمر  –دورة طرائق التدريس– 
 .   2011  –جامعة النبار 

Course of teaching methods - Center of 
Methods and Continuing Education - 
University of Anbar - 2011 

  مركز  –دورة في كفاءة استخدام الحاسوب وتطبيقاته
 . 2005 -جامعة النبار –المعلومات والحاسوب 

Course in the efficiency of the use of the 
computer and its applications - Information 
and Computer Center - University of Anbar - 
2005. 

  مركز  –دورة في كفاءة استخدام الحاسوب وتطبيقاته
 .  2011 -جامعة النبار –المعلومات والحاسوب 

A course in the efficiency of computer use 
and applications - Information and Computer 
Center - University of Anbar - 2011 

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

A course entitled (Arabic language in writing 
scientific research) - Center for Methods and 
Continuing Education - University of Anbar - 
2017. 

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

Course entitled (toxins in our food). Center of 
Methods and Continuing Education - 
University of Anbar - 2017 

 التطبيقية، العلوم مجلة الخامس، السعودي العلمي المؤتمر
2012 

, 2012، 5th Saudi Science Conference, Journal of 
Applied  



 كلية الدواجن، لعلوم العراقية للجمعية الرابع العلمي المؤتمر
 البصرة جامعة البيطريالطب 

the fourth Scientific Conference of Iraqi Poultry 
Science Association, incorporation college of 
veterinary medicine university of Basrah 

 المغذيات في يفقس بيض حقن) عنوان تحت علمية حاضرة
 في( الالحم الدجاج دجاج في والفقس الجنين نمو على وتأثيره

 العراق األنبار، جامعة الزراعة، كلية في عقدت علمية ندوة

scientific lecture under the title ( injection of 
eggs hatching  in nutrient and its effect on 
embryo growth and the hatchability in hens 
broiler) in a scientific symposium held at the 
college of agriculture, University of Anbar, Iraq. 

 طريق عن التفريخ وبيض االصطناعي التلقيح) تدريبية دورة
 على ومشرف كمعلم( العالي للتفريخ طريقة بأفضل الحقن
 الدورة

course (artificial insemination and hatching eggs 
injected the best way to high hatchability) as a 
teacher and supervisor of the session 

 course (cutting tissue, imaging (. المجهري والتصوير األنسجة قطع) تدريبية دورة
microscopy).(2012) 

 Conference: World Veterinary Poultry . العالمية البيطرية الدواجن علوم مجلة مؤتمر
Association Wvpac2013 - 19th,  

 محطة الغذائية الحيوانات إنتاج في الصحة األمعاء حول ندوة
 تكساس، الكلية، محطة المؤتمرات، ومركز هيلتون كلية

 2012 المتحدة، الواليات

Symposium on Gut Health in Production of Food 
Animals Hilton College Station and Conference 
Center, College Station, Texas, United States2012 

 االجتماع ،العالمية االمريكية  الدواجن علوم جمعيةمؤتمر 
 2013 العالمية الدواجن علوم مجلة ،102 السنوي

، , Poultry Science Association , 102nd Annual 
Meeting , 2013 

 .Iraqi Poultry Science Association, 2013 2013 الدواجن، لعلوم العراقية الجمعية مجلة مؤتمر
امريكيا  2016العالمية   االمريكية الدواجن علوم مجلة مؤتمر

 االتينية.
Journal  of  Poultry Science, 1st Latin American 
Scientific Conference, page: 36. 

 ,Conference of  World’s Poultry Science Journal , 2016اسبانيا ، العالمية الدواجن علوم مجلةمؤتمر   
2016 

 صفحة. امريكا ميزوري الحيوان صحة للعوم العالمية الندوة. 
2017 • . 

Symposium on Gut Health in Production of Food 
Animals Hilton St. Louis at the Ballpark, St. Louis, 
Missouri, United States 2017 

، المناعة علوم جمعية. العالمية المناعة للعلوم العلمية الندوة
2017. 

13th Symposium of the International Society of 
Exercise and Immunology, 2017. 

 Fifth: Others   These include: Membership of trade unions  وتشمل:عضوية النقاباتأخرى خامسا: 

 Member of the Agricultural Engineers Syndicate . 32591. العضوية - العراقيين الزراعيين المهندسين نقابة عضو
Iraqis - No. Membership. 32591.  

 ) .Member of Iraqi Poultry Science Association. (IPSA)  .الدواجن لعلوم العراقية الجمعية عضو •

 مسجلة حكومية غير منظمة - نالجامعي االساتذة جمعية عضو •

 .(2011) .(1Z1042) لدى

Member of Association of University Lectures- Non-
governmental organization registered with (1Z1042).  

 Member of World's Poultry Science Association .  الدواجن لعلوم العالمية الرابطة عضو •
(WPSA). ( 

 Member of the Editorial Board of Journal of World's يةالعالم في الدواجن بحوث مجلة تحرير هيئة عضو •
Poultry Research (JWPR). 

 Member of Chemical, Biological & Environmental . والبيئية والبيولوجية الكيميائية الهندسة جمعية عضو •
Engineering Society.(CBEES).  

 Member of International Association of Computer المعلومات وتكنولوجيا بوالحاس لعلوم الدولية الجمعية عضو •
Science and Information Technology. (IACSIT).  

 .Member of Poultry Science Association (PSA) االمريكية العالمية. الدواجن علوم جمعية عضو •

 Member of  Federation of Animal Science Societies in . العالم في الحيوان علوم جمعيات اتحاد في عضو •
world. (FASS) 

. للسلوك واالخالقيات العاليمة التطبيقية الجمعية في عضو •

(2012). 

Member of International Society Applied 
Ethology.(ISAE).  



 Member of Reviewers American Journal of .(AJPTR) .الطبية  لبحوث األمريكية المجلة المراجعين عضو •
PharmTech Research. (AJPTR).  

 Member of  WebmedCentral as a Faculty in األعضاء وظائف علم في مؤسسة العلوم المركزية في عضو •
Physiology.  

 Member of  Society of Motivation Scientists and الدولية. والمهنيين المخترعين علماء جمعية عضو •
Professionals. 

  Member Of Guinea Fowl International Association  غينيا في الدجاج لطيور الدولية الجمعية عضو •

 جمعية والقانون واألخالقيات الحيوان، رعاية جمعية في عضو •

  البيطرية

Member of the Animal Welfare Science, Ethics and 
Law Veterinary Association (AWSELVA).  

 للصيدلة مريكيةالا المجلة تحرير مجلة تحرير مجلس عضو •

 الصحية والبحوث

Member of the Editorial Board Editor of American 
Journal of Pharmacy and Health Research (AJPHR) 

 علم في ككلية مؤسسة العلوم المركزية مجلة تحرير مجلس عضو •

 . األعضاء وظائف

Member of the Editorial Board of Journal of 
WebmedCentral as a Faculty in Physiology.  

 .Member Of International Embryo Transfer Society الدولية األجنة لنقل الدولية الجمعية عضو •

 Member of the American Embryo Transfer  .(AETA) .األمريكية األجنة نقل جمعية عضو •
Association. (AETA). 

 .Member of The American Society of Animal Science . الحيوان لعلوم األمريكية الجمعية عضو •
(ASAS).  

 .Member of The American Physiological Society األمريكية الفسيولوجية الجمعية عضو •
(APS).  

 Member of the International Society of Exercise and  مناعةلل الدولية الجمعية عضو •
Immunology. (ISEI).  

  Member Of International Society Of Iraqi Scientists  العراقيين للعلماء الدولية الجمعية عضو •

 .Member of The Endocrine Society of USA األمريكية المتحدة الواليات في الصماء ددالغ جمعية عضو •

 - ممثل عن جامعة االنبار. العالمية الدواجن علوم جمعية سفير •

 . الجامعة سفير

Ambassador of Poultry Science Association (PSA). 
Hatchery Regional Ambassadors. University of Anbar 
-  University Ambassador. 

             Committees and supervision of graduate studies :-  على الدراسات العليا واإلشراف اللجان  

 Member of the examination committee of the Animal - 2013-2011 الحيواني االنتاج لقسم االمتحانية اللجنة عضو -
Production Division 2011-2013 

 Member of the management committee of fields of - 2016 عام منذ الحيواني االنتاج قسم حقول ادارة لجنة عضو -
the Animal Production Department since 2016 

 2017 للجامعات القطري تصنيف لجنة اللجنة عضو -
 
 

- Member of the committee of the national 
classification committee for universities 2017 

 Member of Scientific Laboratories Committee 2016عضو لجنة المختبرات العلمية 
2016 
Experience:                                                                                                   :الخبرة 

التدريس لسنوات عديدة لطلبة البكلوريوس مثل ادرة 
الدواجن وفسلجة الطيور، سلوك الحيوان ، سلوك 

    الطيور الداجنة، فسلجة بيئة وصحة حيوان.

Many years in teaching undergraduate student 
such as Poultry Management, Avian Physiology, 
Behaviour & Environment of poultry and Health of 
Animal.    

 
العمل كمشرف في شركة األنبار إلنتاج الدواجن. مسؤول 
عن  إدارة خمسة حقول الالحم واثنين من الحقول إلنتاج 
البيض. شاركت في لجنة لمكافحة أمراض الدواجن 
كمدير واحدة من فرق العمل التي تغطي عملها تقريبا 

 .المنطقة في المحافطةربع 

I have worked as supervisor in AL-Anbar Company 
for poultry production; I have the over-all 
responsibility in management of five broiler fields 
and two fields for egg production. I took part in a 
province committee to control poultry diseases. I 
was a headmaster of one of the work teams 



whose action is covered nearly quarter of the 
province 

دورة تدريبية لفصل دراسي في مصنع سيبسي  
للصناعات الغذائية في محافظة أسيوط، جمهورية مصر 

 .2004 -07-25إلى  2004-07-08العربية من 

I have worked for a semester in CIPSY 

factory for food industries in Assuit province, 

Republic of Arabic Egypt from 08-07-2004 to 

25-07-/2004. 
 

المشاركة في برنامج عملي في جامعة أسيوط )جمهورية 
مصر العربية(، حيث شاركت في العديد من األعمال 

 التجريبية حول المشاريع الزراعية.

I have been involved in practical program in 

Assuit university (Republic of Arabic    Egypt 

), where I took part in many experimental 

actions about agricultural projects. 

 
العمل في فريق إعادة إعمار المحافظات في الرمادي / 
األنبار / العراق. وبصفتي مديرا للوحدة الزراعية لمدة 

نفذت العديد من المشاريع في األنبار مثل أشهر،  6
)مجاالت الدواجن وتربية النحل وزراعة القمح والشعير( 
بالتعاون مع الحكومة المحلية في األنبار ومنظمات 

 المجتمع المدني.

I have worked in PRT (Provincial 

Reconstruction Team) in Ramadi / Anbar / 

Iraq. As a unit manager at agriculture unit 

for 6 months, I carried out many projects in 

Anbar such as (The fields of poultry and bee-

keeping and cultivation of wheat and barley) 

In cooperation with the local government in 

Anbar and civil society organizations. 

 
 الشهادات والجوائز

 )2005شهادة من جامعة االنبار للغة االنجليزية ) .1

 .)2012) 520شهادة توفل، مجموع نقاط  .2
شهادة من جامعة األنبار للبرمجة الحاسوبية )دوس، ويندوز، مايكروسوفت أوفيس ورد، مايكروسوفت أوفيس إكسيل،  .3

 (.2005مايكروسوفت أوفيس بويربوانت، شبكة واإلنترنت( )
الدولية لعلوم الكمبيوتر )ويندوز، مايكروسوفت أوفيس ورد، مايكروسوفت أوفيس إكسيل، مايكروسوفت   IC3شهادة،  .4

 (.2011أوفيس بويربوانت، شبكة واإلنترنت( )
 (.2004شهادة تقدير من جامعة أسيوط للعلوم الزراعية )مصر  .5

 (.2004للصناعات الغذائية في أسيوط )مصر  شبسيشهادة تقدير من مصنع  .6
 (.2012دة المشاركة في دورة تدريبية في علم االنسجة من جامعة الموصل / كلية الطب البيطري )العراق، شها .7
 .)2012شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الخامس للعلوم التطبيقية في المملكة العربية السعودية ) .8
 .(2017، 2011، 2008شهادة )شكر وتقدير( من رئيس جامعة األنبار. )العراق،  .9

 .)2011شهادة شكر وتقدير من مساعد رئيس جامعة األنبار للشؤون العلمية. )العراق،  .11

 (.2011، 2007شهادة  )شكر وتقدير(، من عميد كلية الزراعة، جامعة األنبار. )العراق، .11

 .)2011شهادة مشاركة مركز التعليم المستمر في جامعة األنبار للمشاركة في أساليب التدريس ) .12

 (2012مشاركة في المؤتمر الدولي للعلوم التطبيقية من المملكة العربية السعودية )شهادة  .13
 (2012شهادة مشاركة في المؤتمر القطري لعلوم الدواجن جامعة البصرة. ) .14
 (2011شهادة مشاركة في المؤتمر القطري لعلوم الدواجن جامعة الموصل.) .15
 (2016، 2013االمريكية )شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي لعلوم الدواجن  .16
 (2016شهادة مشاركة في المؤتمر لعلوم الدواجن العالمية ) .17
 (2017شهادة مشاركة في المؤتمر العالمي لعلوم المناعة ) .18

 

 
1.  Certificate from university of AL –Anbar for English language (2005). 

2. Certificate TOEFL ITP Score Report, Total Score 520, Listening 
Comprehension 57, Structure and Written Expression 51, Reading & 



Comprehension 48 ( 2012). 

3. Certificate from University of AL –Anbar for Computer Programming (Ms-
Dos, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 
Office PowerPoint, Network & Internet) (2005). 

4. Certificate, IC3 International for Computer Science (Windows, Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Network 
& Internet) (2011). 

5. Certificate of appreciation from Assuit University for Agricultural Sciences 
(Egypt 2004). 

6. Certificate of appreciation from CIPSY factory for food industries in Assuit 
(Egypt 2004).  

7. Certificate of participation in training course from the University of Mosul / 
College of Veterinary Medicine (Iraq, 2012). 

8. Certificate of participation from the Fifth International Conference of 
Applied Sciences in the Kingdom of Saudi Arabia.(2012). 

9. Certificate (Acknowledgements), from  chief of Anbar University. (Iraq, 
2008). 

10. Certificate (Acknowledgements), from assistant chief of Anbar University 
for Scientific Affairs. (Iraq, 2011). 

11. Certificate (Acknowledgements), from the dean of  college of Agriculture,  
Anbar University. (Iraq, 2011). 

12. Certificate of participation of the Centre for Continuing Education at the 
University of Anbar to participate in the teaching methods (2011). 

13. Certificate of participation in the International Conference of Applied Sciences, 
Kingdom of Saudi Arabia (2012) 

14.  Certificate of participation in the National Conference of Poultry Science, Basrah 
University. (2012) 

15.  Certificate of participation in the National Conference of Poultry Sciences, Mosul 
University. (2011) 

16. Certificate of participation in the International Congress of American Poultry 
Science (2013, 2016) 

17.  Certificate of participation in the Conference of Poultry Science International 
(2016) 

18. Certificate of participation in the World Congress of Immunology (2017) 

 


