
 .C.Vالسيرة الذاتية 
                                                                 Personal Information : البيانات الشخصية  أولا 

 Name:   Haitham lutfy Sadik Nasif Al-Karkhy هيثم لطفي صادق نصيف الكرخي   -االسم :

 .Date and Birth Place:- 1/7/1952- Diyala .ديالى – 1/7/1952: محل وتاريخ الولدة 

 Phone:- 07804052113 07804052113 -الهاتف :

 .Scientific Degree :- Professor .أستاذ   -اللقب العلمي :

 :Certificates                                                                                                         -الشهادات:

  السليمانيةجامعة  / كلية الزراعة / بكالوريوس إنتاج حيواني -  
1974. 

  7197 -بغدادجامعة /كلية الزراعة  /ماجستير تغذية طيور داجنة. 

   أمريكا/ أريزوناجامعة  /كلية الزراعة /علوم التغذيةدكتوراه - 
1986. 

 B .Sc. Degree in animal production - (1974) / 

University of Sulaimania - College of Agriculture. 

 M .Sc. Degree in poultry Nutrition - (1977) / 

University of Baghdad - College of Agriculture. 

 Ph. Degree in Nutritional Sciences- (1986) / 

University of Anbr - College of Agriculture. 

 

 :Positions held :المناصب التي شغلها
  1978-1977ميسان  –معاون عميد / المعهد الزراعي. 

 1981-1978ميسان  -عميد معهد / المعهد الزراعي. 

  جامعة النبار  –رئيس قسم الثروة الحيوانية / كلية الزراعة
1993-1999. 

  جامعة النبار  –معاون عميد للشؤون العلمية/ كلية الزراعة
2001-2004. 

  جامعة النبار  –رئيس قسم الثروة الحيوانية / كلية الزراعة
2009-2010. 

 Dean Assistant / Missan Agri. Institute 1977-
1978. 

 Dean / Missan Agri. Institute 1978-1981. 

 Head of Animal Resource Dept. College of Agri. 
Univ. of Anbar 1993-1999.  

 Scientific Dean Assis. College of Agri. Univ. of 
Anbar 2001-2004.  

 Head of Animal Resource Dept. College of Agri. 
Univ. of Anbar 2009-2010. 

Second: Research                                                                                                       ثانياا : البحوث 

  واألحماضتقدير احتياجات الدجاج البياض من الاليسين 
الحرة  المينية األحماضالمينية الكبريتية باستخدام طريقة 
 . 1995. 32-28: 28في البالزما . مجلة زراعة الرافدين 

 

 Estimation of lysine and sulphar amino acids 

requirements of the laying hens by plasma free 

amino acids technique . Al-Rafidain Agric. J.28: 

28-32 . 1995 . 



 مة. مجلة التقني , دراسة عن السمنة وعالقتها بالصحة العا
5 :85-93 .1996 . 

 Analytical study about obesity and its relationship 

with general health. J. of Al-Tekani.5:85-93. 1996.  

  رض اليورييز من بذور فول الصويا لغ إنزيماستخالص
. 40-33: 5. مجلة التقني, استخدامه في تقدير يوريا الدم

1996 . 

 Extraction of Urease Enzyme from soybean seeds 

in order to use it in blood urea determination . J. 

of Al-Tekani.5:33-40. 1996. 

 

 الفردي والتضامني للذيفانات الفطرية  التأثيرB1 وT2  في
: 26. المجلة الطبية البيطرية العراقية. فروج اللحم أداء
96-106 .2002  . 

 Individual and combining effects of Aflatoxin B1 

and T2 toxin in broiler chicken performance. J. 

Iraqi. Vet. Med. 26: 96-106. 2002.  

  زيادة الذيفانات الفطريةB1) وتأثيرهاكاما  بأشعة( المشععة 
 -216: 1. مجلة النبار للعلوم الزراعية. فروج اللحم أداءعلى 

2232003. . 

 Increasing Aflatoxin (B1) in irradiated 

contaminated  feed and its effect on the broiler 

performance . Anbar .J. of Agric. Sci. 1:216-223. 

2003.  

 األعالف تأثير ( الملوثة بالفالتوكسينB1 على بعض )
مجلة الالصفات الدمية وكيمياء المصل في فروج اللحم . 

 . .422003 -36: 4 .للعلوم الزراعية العراقية 

 Effect of aflatoxin (B1) contaminated  feed on 

some blood characteristics and serum chemistry 

in broilers. Iraqi . J. of Agric. Sci. 4: 36-42. 2003.   

 وأثرهمخلوط ثفل التمر في عليقة نمو فروج اللحم  إضافة 
وصفات الذبيحة وخواصها الحسية .  اإلنتاجيةعلى الصفات 

 . 2003.  215 -209: 1 .مجلة النبار للعلوم الزراعية

 Effect of adding date pulp to growing ration on 

productive performance , carcass traits and 

sensory evaluation . Anbar .J. of Agric. Sci. 1: 209 

- 215 . 2003. 

 السمية لالفالتوكسينات على وزن الجسم وعلى  التأثيرات
مجلة النبار للعلوم مصل الدم لفروج اللحم .  إنزيماتبعض 

 .2004.  27 -22: 2 .الزراعية

 Toxic effect of aflatoxin on body weight and some 

blood serum enzymes of broiler chickens. Anbar 

.J. of Agric. Sci. 2:22-27. 2004. 

 مخلوط الفيتامينات والمعادن للبروتينات النباتية  إضافة تأثير
مجلة النبار للعلوم الدجاج البياض .  أداءعلى كفاءة 

 .2004.  269 -263: 20 .الزراعية

 Effect of adding  vitamin and minerals  of premix 

to plant protein on laying hens performance. 

Anbar .J. of Agric. Sci. 20:263-269. 2004.  

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

 .2004. 303-294: 2. للعلوم الزراعية

 Effect of Using different levels of hatchery by-

product on laying hens performance . Anbar .J. of 

Agric. Sci. 2: 294-303 . 2004. 

  الذرة الصفراء )مخلفات  أجنةعن استخدام كسبة  أوليةدراسة
. معامل الزيوت النباتية( في عالئق اسماك الكارب العادي

 . 2004. 140-135: 5. مجلة العلوم الزراعية العراقية

 Preliminary study of using Yellow Corn Germ 

meal in common carp cyprinus carpio L. diets. 

Iraqi .J. of Agric. Sci. 5:135-140. 2004. 

 الذرة الصفراء ) أجنةاستخدام كسبة  إمكانيةYellow corn 
Germ meal)  بروتينياا في عالئق اسماك الكارب مصدراا

 .51-39: 2العادي .المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا . 
2005 .  

 

 The possibility of using Yellow corn Germ meal 

as a protein source in common carp cyprinus 

carpio L. diets. .Iraqi .J. of Agric. Sci. and Tech. 

2:39-51.2005.  



  تاثير استخدام مستويات مختلفة من كسبة وزيت بذور
فروج اللحم . المجلة العراقية للعلوم  أداءالسلجم على 

 . 2010. 166-151: 8الزراعية . 

 Effect of using supplementing different levels of 

Rape seeds oil and meal on broiler performance  

.Iraqi .J. of Agric. Sci. 8:151-166. 2010.   

 إضافة مستويين مختلفين من مجروش بذور الحلبة  تأثير
م . مجلة لفروج اللح اإلنتاجي األداءالعالئق على  إلى

 . 2011. 62-55:4. النبار للعوم البيطرية

 Effect of supplementing different levels of 

crushed fenugreek seeds to the diets on 

productive performance of broiler. Anbar J. of 

Vet. Sci. 4: 55-62. 2011 

  التأثيرات النفرادية والتضامنية إلضافة مجروش بذور الحبة
اإلنتاجي  السوداء وأوراق الزعتر إلى العالئق في األداء
-73: 8للدجاج البياض. مجلة النبار للعلوم الزراعية . 

93 .2010. 

 Individual and combining effects of adding 

crushed seeds of Nigella sativa and leaves of 

thymus vulgaris to layer diets on productive 

performance . Anbar .J. of Agric. Sci. 8: 73-93 . 

2010. 

  تأثير إضافة مستويات مختلفة من بذور اليانسون إلى
العالئق على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم . المؤتمر العلمي 
الثامن للبحوث الزراعية . جمهورية العراق . وزارة الزراعة 

.2011.  

 Effect of adding different levels of anise seeds to 

the diets in productive performance of broiler. 8
th

 

Scientific Conf. for Agric. Res. Republic of Iraq , 

Ministry of Agric. 2011.  

  األولالمؤتمر العلمي  .األبقارعالج خمول المبايض في .
 1997النبار . كلية الزراعة . جامعة 

 Treatments of inactive Ovaries in dairy cattle .1
st
 

Sci. Conf. of Agri. College . 1997.    

  تأثير إضافة مستويين مختلفين من مجروش بذور الحلبة
Crushed Fenugreek seed  إلى العالئق على األداء

: 4. مجلة النبار للعلوم البيطرية .  اإلنتاجي لفروج اللحم
55-62 .2011 . 

 Effect of supplementing different levels of 

crushed fenugreek seeds to the diets on 

productive performance of Broiler. Anbar J. of 

Vet. Sci. 4:55-62. 2011. 

  تأثير إضافة مجروش أوراق الزعتر إلى العليقة على األداء
مجلة النبار  ض )شيفر( .اإلنتاجي للدجاج البياض األبي

  . 2011. 158-155: 4للعلوم البيطرية . 

 Effect of adding different levels of crushed leaves 

of thymus vulgaris to the diet on productive 

performance of white laying hens (Shever). Anbar 

J. of Vet. Sci. 4:155-158. 2011. 

  تأثير إضافة توليفات مختلفة من مجروش بذور الحلبة
 واليانسون إلى العالئق على الداء النتاجي لفروج اللحم .

  . 2012. 90-83: 5مجلة النبار للعلوم البيطرية . 

 Effect of supplementing different combination 

levels of crushed Seeds of fenugreek and anise to 

the diets on productive performance of Broiler. 

Anbar J. of Vet. Sci. 5:83-90. 2012.  

  تأثير إضافة مستويات مختلفة من مجروش ثفل العنب
إلى العالئق في األداء اإلنتاجي لفروج  Eاألسود وفيتامين 

. 41-32: 6مجلة النبار للعلوم البيطرية .  اللحم .
2013 .  

 Effect of inclusion different levels of black grape 

pomace and vitamin E to diets in productive 

performance of broiler. Anbar J. of Vet. Sci. 6:32-

41. 2013. 

  تأثير إضافة مستويات مختلفة من الاليكوبين
(LYCOPENE ومقارنته مع مضاد األكسدة التجاري )
(BHT إلى ). العالئق في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم 

 . 2016. 136-123: 9مجلة النبار للعلوم البيطرية . 
   

 The effect of adding different levels of Lycopene 

and compare it with commercial antioxidant 

(BHT) to the diets on productive performance of 

broiler. Anbar J. of Vet. Sci. 9:123-136. 2016. 



 ( تأثير إضافة مسحوق الثوم والمعزز الحيويBiomin 
Imbo.إلى العليقة في األداء اإلنتاجي للدجاج البياض ) 

 .2015. 145 -135:  13مجلة النبار للعلوم الزراعية.

 The effect of supplementation of adding Garlic 

powder and the probiotics (Biomin Imbo) to the 

diet on laying hens performances. Anbar .J. of 

Agric. Sci. 13: 135-145 . 2015. 

  تأثير استخدام مستويات مختلفة من زيت وكسبة بذور
والقتصادية لفروج اللحم.  اإلنتاجيةالسلجم على الصفات 

 .2010. 166-150: 8مجلة النبار للعلوم الزراعية . 

 Effect of using different levels of rape seed oil and 

meal on broiler performance. Anbar .J. of Agric. 

Sci. 8: 150-166 . 2010. 

  تأثير إضافة خميرة الخبزSaccharomyces 
cerevisiae ومعامل  اإلنتاجي األداءالعليقة على  إلى

للعلوم البيطرية .  مجلة النبار والماعز. األغنامالهضم في 
6 :68-79 .2013 .    

 Effect of Baker's Yeast (Saccharomyces 

Cerevisiae) Supplementation Diets on productive 

Performance and Digestibility of Sheep and Goat. 

Anbar J. of Vet. Sci. 6:68-79. 2013.  

 المفاقس استعمال مستويات مختلفة من مخلفات  تأثير
)منزوعة القشرة( كمصدر للبروتين الحيواني بالعليقة في 

مجلة النبار للعلوم البيطرية . األداء اإلنتاجي لفروج اللحم. 
9 :45-56 .2016 .    

 Effect of using different levels of hatchery wastes 

(without shell) as a source of animal protein in 

diet on broiler performance. Anbar J. of Vet. Sci. 

9:45-56. 2016.   

  النعناع ومسحوق بذور الكمون  أوراقمجروش  إضافةتأثير
للدجاج  اإلنتاجيةالعالئق في الصفات  إلىبمستويات مختلفة 

. 86-77: 9. مجلة النبار للعلوم البيطرية. البياض
2016 .    

 Effect of adding crushed mint leaves and cumin 

seeds sat up different levels to diets in productive 

performances of laying hens. Anbar J. of Vet. Sci. 

9:77-86. 2016.   

  مسحوق درنات نبات تفاح األرض )اللمازة(  إضافةتأثير
(Helianthus tuberosus ومسحوق الشعير )

Hordeum vulgare ( المستنبتGerminated 
Barley كمصدر سابق حيوي في أداء نمو أصبعيات )

. مجلة Cyprinus carpio L.أسماك الكارب الشائع 
    . 2017. 338-331: 17تكريت للعلوم الزراعية . 

 Effect of Earth Apple Helianthus tuberosus and 

Germinated Barley Hordeum Vulgare as a Source 

of Prebiotic on Growth Performance of Common 

Carp Cyprinus carpio L. Journal of Tikrit Univ. 

For Agric. Sci. 17: 331-338. 2017 . 

  دراسة مقارنة لتأثير اإلنبات الطبيعي والمائي ومسحوق برعم
الشعير كسابق حيوي في قياسات دم أسماك الكارب الشائع 

 . 2017. 11-7: 31. المجلة العراقية للعلوم البيطرية . 

 Comparative study of the effect of natural 

planting, hydroponic germination and barley 

sprout powder as prebiotic in common carp 

Cyprinus carpio L. blood indices. Iraqi J. of Vet. 

Sci. 31: 7-11.2017. 

  اثر إضافة المعزز الحيوي المحضر محلياا والمستحضر
للدجاج  اإلنتاجي األداءفي  Biotronic SEالتجاري 

. 182 -174:  6البياض . مجلة النبار للعلوم الزراعية.
2008. 

 The effect of dietary supplementation with locally 

prepared probiotic and commercial product 

(Biotronic SE) on productive performance of 

laying hens. Anbar .J. of Agric. Sci. 6: 174-182 . 

2008. 

  المعزز الحيوي المحضر محليا والمستحضر  إضافةتأثير
للدجاج  اإلنتاجي األداءفي  Biotronic SE األجنبي

البياض في عالئق تحتوي على نسب مختلفة من الشعير. 
 .2008. 193 -183:  6مجلة النبار للعلوم الزراعية.

 The effect of dietary supplementation with locally 

prepared probiotic and imported product 

(Biotronic SE) on laying Performance diets 

contain different levels of barley. Anbar .J. of 

Agric. Sci. 6: 183-193 . 2008. 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=196&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=196&uiLanguage=ar
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  تأثير استخدام الطريقة العراقية المتمثلة بإزالة الغدة الزمكية
. مجلة علوم الدواجن على صفات الدم الفسلجية لفروج اللحم

 . 2006. 37-27: 1. العراقية

 Effect of using Iraqi Method (Represented by 

Surgical Removal of the Uropygial gland) on 

physiological traits of broiler. Iraqi Poul. Sci. 

journal .1:27-37.2006.  

  تأثير استخدام عملية إزالة الغدة الزمكية بأعمار مختلفة في
مجلة علوم الدواجن الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم. 

 .2007. 120-105: 1. العراقية

 Studying the effect of using Surgical Removal of 

the Uropygial gland to improve Economical traits 

of broiler. Iraqi Poul. sci. journal .1:105-120. 

2007. 

 

  تقييم إضافة مستويات مختلفة من المعزز الحيوي المحلي
للعالئق في بعض المؤشرات الفسلجية لفروج اللحم. مجلة 

  .2008. 140-133: 3علوم الدواجن العراقية . 

 Evaluation the  effect of adding high levels of 

locally probiotic to diets on physiological 

indicators of broiler. Iraqi Poult. Sci. Journal 

.3:133-140. 2008. 

  مستويات مرتفعة من المعزز الحيوي المحلي  إضافةتقويم
(Iraqi Locally probiotic في )لفروج  اإلنتاجي األداء

 .2009: 14. مجلة الزراعة العراقية البحثيةاللحم. 

 Evaluation the  effect of dietary supplementation 

with high levels of locally prepared probiotic 

(Iraqi Probiotic) on productive performance of 

broiler chicken. Iraqi .J. of Agric. Res.14: 2009. 

Third : Lectures                                                                                                    المحاضرات ثالثاا :  

  .Poultry Nutrition-Fourth Class .1 المرحلة الرابعة . -تغذية طيور داجنة  .1
  .Animal Nutrition-Third Class .2      المرحلة الثالثة . - تغذية الحيوان .2
    .Feeds and Feeding-Third Class .3      المرحلة الثالثة . – أعالف وعالئق .3
  .Biochemistry-Second Class .4      المرحلة الثانية . –الكيمياء الحيوية  .4
   .Poultry Production-Second Class .5      المرحلة الثانية . –إنتاج دواجن  .5
 .Principles of Animal Production-First Class .6      المرحلة األولى . – الحيواني اإلنتاجمبادئ  .6
 .Principles of Poultry Production-First Class .7       المرحلة األولى . – مبادئ الطيور الداجنة .7
  .General Chemistry-First Class .8      المرحلة األولى .  –الكيمياء العامة  .8
 .Research Project- Fourth Class .9      المرحلة الرابعة . -مشروع بحث تخرج  .9
 .Advance Biochemistry-Master .10    .الماجستير -متقدم كيمياء الحيويةال .10
  .Advance Poultry Nutrition- Master .11    .الماجستير –تغذية دواجن متقدم  .11
 .Carbohydrate & Lipid Metabolism-Ph.D .12    .الدكتوراه  –ايض الكاربوهيدرات والدهون  .12
 .Advance Poultry Nutrition- Ph.D .13    .الدكتوراه  –تغذية دواجن متقدم  .13
 .Vitamins & Minerals Metabolism-Master & Ph.D.14    . الماجستير والدكتوراه -ايض الفيتامينات والمعادن .14
 .Advance Feeds and Feeding- Master & Ph.D .15    الماجستير والدكتوراه . –وعالئق متقدم  أعالف .15
  .English Language- Master & Ph.D .16    الماجستير والدكتوراه.  –اللغة النكليزية  .16

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

 . 1985 -أمريكا – أريزونا. تغذية الدواجن / جامعة 1
 .1986 -أمريكا –اريزونا . تغذية الدواجن / مدينة تيمبي/ 2
 . 1989 –. مؤتمر الختصاصيين العراقيين المغتربين 3
 . 1997/ كلية الزراعة / جامعة النبار /  األول. المؤتمر العلمي 4
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 . 1998 .. المؤتمر العلمي الثاني / كلية الزراعة / جامعة النبار 5

 . 2010 .النبار. المؤتمر العلمي الثالث / كلية الزراعة / جامعة 6

 . 2008. المؤتمر العلمي السابع / وزارة الزراعة / جمهورية العراق. 7
 . 2011. المؤتمر العلمي الثامن / وزارة الزراعة / جمهورية العراق. 8
 . 2017. . المؤتمر العلمي لكلية الزراعة جامعة تكريت 9

 . 2009 .. ندوة عن واقع صناعة الدواجن في محافظة النبار 10
 . 2010 .. ندوة عن واقع ماشية الحليب في العراق11
 .  1996. . ندوة عن استعمال الطرق الحديثة في تطوير قطاع الدواجن في محافظة النبار 12
 . 1997 .لبعض مربي الدواجن في محافظة النبار  إرشادية. ندوة 13
 .1998 .النبار . ندوة إرشادية لبعض مربي الدواجن في محافظة 14

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

 . 1977. عضو نقابة المهندسين الزراعيين منذ عام 1
 . استشاري في مجلة النبار للعلوم الزراعية . 2
 التقييم(.. استشاري في مجلة علوم الدواجن العراقية )لجنة 3
 . عضو لجنة التقويم العلمي في مجلة تكريت للعلوم الزراعية .4
 . عضو المكتب الستشاري الزراعي . 5
 . رئيس وعضو العديد من لجان المتحان الشامل لطلبة الدكتوراه . 6
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