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 محمد عالء عطية عربي البيار -االسم :

 

Name: :  Mohammed Ala Atia AL-Bayar 

 -الشهادات:
 الشهادة الحاصل عليها: الدكتوراه

للشهادة: جامعة االنبار / كلية الزراعةالجهة المانحة   
 االختصاص: فسلجة تناسل الطيور الداجنة

بتقدير جيد جدا   2016تاريخ الحصول على الشهادة: تموز   
 
 
 

 الشهادة الحاصل عليها: الماجستير
 الجهة المانحة للشهادة: جامعة بغداد / كلية الزراعة

 االختصاص: فسلجة تناسل الطيور الداجنة
بتقدير جيد جدا   2011الحصول على الشهادة: اذار تاريخ   

 
 
 

 الشهادة الحاصل عليها: البكالوريوس
 الجهة المانحة للشهادة: جامعة االنبار/ كلية الزراعة

 االختصاص: االنتاج الحيواني
 1بتقدير جيد جدا  / تسلسل  2003تاريخ الحصول على الشهادة: تموز 

31مجموع   
 

Certificates: 
Level   :  Ph. D Degree in Avian    

                                  reproductive physiology  

University  :  University of Anbar  

Field of Study :   Animal production Dept. -     

                                    Agriculture College. 

Located In  :  Iraq 

Graduation Date :  December 2010 

Grade                     : Very good  

 
Level   :  Master Degree in Avian   

                                 reproductive physiology    

                                  &artificial insemination 

University  :  Baghdad University 

Field of Study :   Animal Resources Dept. - 

Agriculture College. 

Located In  :  Iraq 

Graduation Date :  December 2010 

Grade                     : Very good  

 

Level   :   Bachelor's Degree 

University  :   Anbar University 

Field of Study :   Animal Resources Dept. - 

Agriculture College. 

Located In  :   Iraq 

Graduation Date :   October 2003 

Grade                     : Very good / Rank 1 of 31 

 

 

 المناصب التي شغلها 
 .2017. وللعام 2013 -2011مقرر قسم االنتاج الحيواني لألعوام من  

Positions held 
Assistant head of Animal resources 

department from September 2011. And 
2017 

 

 ثانيا: البحوث
 

دراسة قياسية للمبايض خالل االطوار المختلفة لدورة  -
الشبق والحمل في االبقار. مجلة االنبار للعلوم 

 .2003( 1)1الزراعية 
-  
.بعنوان WPSAبحث منشور في مؤتمر لمجلة علوم الدواجن العالمية  -

(The Effect Of Injecting Hatching Eggs 
With Different Concentrations Of Biotin 

On The Embryonic Development Of The 
Broiler Chicken) San Diego California, 

USA. July 22-25, 2013. 

Second: Research 

 

-  

 

 

 

- The Effect Of Injecting Hatching Eggs 

With Different Concentrations Of 
Biotin On The Embryonic 
Development Of The Broiler Chicken) 

San Diego California, USA. July 22-
25, 2013. 



 
 World Veterinaryبحث منشور عالمي في مؤتمر فرنسا  -

Poultry Association  بعنوان(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). 

Wvpac2013 - 19th - 23rd August 2013 

Nantes (France). 
 
 

لجهاز المركزي للتقييس براءة اختراع صادرة عن ا -
 4/1/2012في  3366والسيطرة النوعية العراقية برقم 

بعنوان   A23K1/00وبرقم تصنيف دولي 
لتحسين الكفاءة  L-Arginine)استخدام االرجنين 

 التناسلية لذكور واناث الديك الرومي المحلي(.
 
 
 

الى  L-Arginineثأثير اضافة مستويات مختلفة من االرجنين 

العليقة في بعض صفات السائل المنوي لذكور الرومي المحلي. 
/ 3/ 29 – 28هيئة التعليم التقني/ المؤتمر العلمي الثاني عشر. 

2011 
 
 
 

استخدام االرجنين لتحسيت صفات البالزما المنوية لذكور  -
 – 17. المؤتمر العلمي الزراعي/ الديك الرومي المحلي

. جامعة البعث/ كلية الزراعة/ الجمهورية 2011 19/5
 العربية السورية.

 
 
 
 
 

الى العليقة في  L-Arginineتأثير اضافة االرجنين  -

( 2) 4الصفات النوعية لبيض الرومي المحلي. 
2011 

 
 
 
 
 

 

- World Veterinary Poultry Association 

(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). 
Wvpac2013 - 19th - 23rd August 

2013 - Nantes (France) 
 

 
- Patented from C.O.S.Q.C IRAQ / No. 

3366 in 4/1/2012 - International 
Classification No. A23K1/00 in title 

(The use of  L–Arginine for improving 
reproductive and productive 
efficiency of males and females of 

local turkey) 
 

 
 
 

 

- The effect of dietary supplementation 
with L - Arginine on semen 
characteristics of native Toms. 
Anbar Magazine for Agriculture 
Sciences 2011. 
 

- Effect of dietary supplementation with 
L - arginine on seminal plasma traits 
of native Toms.Agriculture scientific 
conference. 17 – 19/5/2011.Al-Baath 
university/ Faculity of agriculture/ 
Syrian Arab Republic. 
 

- Effect of dietary supplementation with 
L - arginine to the diet on egg quality 
traits of native turkey hen. 4(2). 
2011. 
 

 

https://www.researchgate.net/project/The-effect-of-dietary-supplementation-with-L-Arginine-on-semen-characteristics-of-native-Toms
https://www.researchgate.net/project/The-effect-of-dietary-supplementation-with-L-Arginine-on-semen-characteristics-of-native-Toms
https://www.researchgate.net/project/The-effect-of-dietary-supplementation-with-L-Arginine-on-semen-characteristics-of-native-Toms


الى العليقة في  L-Arginineتأثير اضافة االرجنين  -

الرومي المحلي. مجلة االنبار  إلناثاالداء االنتاجي 
 .2011(1) 9للعلوم الزراعية. 

 
 
 

-Lتأثير استخدام مستويات مختلفة من االرجنين  -
Arginine  في العليقة في تركيز هورمونات

واالستروجين في بالزما الدم وصفات  التستستيرون
الخصوبة والفقس للرومي المحلي. مجلة الزراعة 

 .2011( 6)16العراقية البحثية )عدد خاص(. 
 
 
 

-Lتأثير استخدام مستويات مختلفة من االرجنين  -
Arginine  في العليقة في صفات بالزما الدم لذكور

واناث الرومي المحلي. مجلة االنبار للعلوم البيطرية. 
4 (2 )2011. 

 

تأثير حقن امهات الدجاج البياض المحلية ساللة ميزو   -
بهرمون التستستيرون في النسبة الجنسية االولية 

والثانوية لالفراخ الفاقسة ونسبة الخصوبة والفقس. 
 2016( 1) 14ر للعلوم الزراعية. جلة االنبام
 
 

حقن امهات الدجاج البياض المحلية ساللة ميزو  تأثير -
بهرمون البروجستيرون في النسبة الجنسية االولية 

 والثانوية لالفراخ الفاقسة ونسبة الخصوبة والفقس. 
 2016( 10)1مجلة علوم الدواجن العراقية. 

 

- Effect of dietary supplementation with 
L - arginine to the diet on productive 

performance of native turkey hens. 

9(1) 2011. 

 
- Effect of dietary supplementation with 

L – arginine on Testosterone Estrogen 

concentration in blood plasma and 

fertility and hatchability of native 

turkey. Iraqi J. Res. (special Issue) 

Vol. 16 (6) 2011. 

 

- Effect of dietary supplementation with 

L – arginine on blood plasma 

characteristics of native Turkey Toms 

and hens. AL-Anbar J. Vet. Sci. 4(2) 

2011. 

 

- Effect of testosterone injection to 

native layer breeder Mezo on primary 

and secondary sex ratio, fertility and 

hatchability. AL-Anbar J. Vet. Sci. 

14(1) 2016. 

 

- Effect of Progesterone injection to 

native layer breeder Mezo on primary 

and secondary sex ratio and fertility 

and hatchability. Iraqi Poul. Sci. J. 

1(10) 2016. 

 ثالثا : المحاضرات 

 م. انتاج الحيواني/ المرحلة االولى -
 تفقيس وادارة مفاقس/ المرحلة الثالثة -
 فسلجة الطيور الداجنة/ المرحلة الثالثة -
 مشاريع بحثية/ المرحلة الرابعة -
 حلقات دراسية/ المرحلة الرابعة -

 

Third : Lectures 

- Principles of animal production 

- Hatching and hatchery management 

- Avian physiology 

- Researches projects 

- Seminars 

 والمؤتمرات رابعا: المشاركات في الندوات 
 2011جامعة الكوفة/ كلية الطب البيطري  -
 2011جامعة االنبار/ مركز دراسات الصحراء  -
 2012جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  -
 2012وزارة الزراعة العراقية  -

 

Fourth :Participation in seminars and 

conferences 
- Kufa University / Veterinary College 

2011 

- Anbar University /Center of desert 
study 2011 

- Mosul  University / Veterinary 
College 2012 

- Ministry of agriculture 2012 



 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 World poultry sciencesعضو جمعية علوم الدواجن العالمية  -
association  (WPSA). 

 
 
 

 الدراسات العلياواالشراف على اللجان 

م االنتاج الحيواني سعضو اللجنة االمتحانية لق -
2011-2013 

-2015عضو اللجنة االمتحانية لقيم االنتاج الحيواني  -
2018  

عضو لجنة ادارة حقول قسم االنتاج الحيواني منذ عام  -
2016 

  

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 
- Member of World Poultry Science 

Association (WPSA) 

 

 

Committees and supervision of graduate 

studies 
o Member of examination 

committee from may 2011 - 
2013. 

o Member of examination 
committee from may 2015 - 

2018.     
o Member of College animal fields 

department management from 

2016.     

-  

 

 ( Jpgبصيغة   180×  180كل تدريسي يجلب صورة شخصية له  بأبعاد)  –مالحظة 

 ليس ضمن القائمة اعاله ) يعني خارج ملف الوورد(وتكون ضمن الفولدر الخاص  بالتدريسي 

 تكون كالتي:

 يملى االستمارة اعاله. -1

 يرفق الصورة الشخصية  -2

 يضع الملفين بفولدر ) ملف االسمارة , وملف الصورة( -3


