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جامعة ديالى                                                                                                                  _  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                   
                                                           الحيواني        اإلنتاجقسم  - الزراعةكلية                                           

  يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

  

 البيانات الشخصية: أوال 

 

  
  
  
  
  

 :المؤهالت العلمية:   ثانياً 

   

  
  
  
  

االسم الرباعي 
 واللقب

رائد إبراهيم خليل إبراهيم 
  المجمعي

   موبايل ديالى جامعةال

 البريد االلكتروني الزراعة الكلية 1978/   6/  20 تاريخ الميالد
Dr.Raed@agriculture.uodiyala.edu.iq  

raaed.almjamaii1978@gmail.com

 الحيواني اإلنتاج القسم متزوج الحالة االجتماعية
 أمررقم وتاريخ 
 التعيين

 2004/ 11/  ��25  6248ا��
 ا������   

 الجامعة والكلية التخصص الجامعي األمررقم وتاريخ  الشهادة

  جامعة بغداد  –كلية الزراعة    علوم الثروة الحيوانية   30/6/2000  سالبكالوريو 

  جامعة بغداد  –عة اكلية الزر  علوم الثروة الحيوانية    2003/ 1/ 22  في   1485 الماجستير 

 جامعة الموصل –كلية الزراعة و الغابات  فسلجة حيوان  –علوم الثروة الحيوانية  16/5/2011في 3/11/9094  الدكتوراه
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 :العلمي اللقب:   ثالثاً 

   

  
  
  
  

  
  -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعاً 

  

 اإلداري األمر –الجامعي  األمررقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
�ر���  1�  ��23/12/2004  229ا��
 ا�داري    .*-,! د�*�( – 'را&!%� $#"! ا� 
  ��20/2/2007  76ا��
 ا�داري    .*-,! د�*�( –أ-"1 -0#/ $#"! ا�'را&!   2
3  3��  25/10/2011%�   1773ا8-3 ا8داري    -  26/5/2011%�   953ا8-3 ا8داري    �3�36 -0#! د�*�( �#,#5م ا�'را&"! -

     ��20/11/2013  17381ا��
 ا������   .*-,! د�*�( –$#"! ا�'را&!  - -,*ون ا�,@"� �#CDون ا�,#@"!    4

  
  
  
  
  
  

 اللقبللحصول على  الجامعي األمررقم وتاريخ  الدرجة العلمية

 22/4/2006في 2751 مدرس مساعد 
 20/5/2009في  5680   مدرس

   28/11/2012في  18271 أستاذ  مساعد
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     :اللجان التي شارك فيها: خامساً 

 اسم اللجنة ت
الجامعي  األمررقم وتاريخ 
  اإلداري -

 اللجنة فترة عمل مهام اللجنة  المنصب


د 1� ����  
��   37ا��
 ا�داري 

17/1/2005  
1/2005- �18-30&   �
د ����دات ا�$#"�  ! �ا  

2  �����  أ-,+)�ل ا�(#)
�� 440ا��
 ا�داري 

28/9/2005  
  ! �ا

ا-,+)�ل ا�(#)� ا��0د �#��م 
  2006-2005ا�0را-� 

 �12
  062005ا2� ا�451 ا�3
  

3  ��
�2ت��,7�  
 �� 496ا��
 ا�داري 

1/11/2005  
  ! �ا

 ���9� ا�$#"� �& ا�8�اد  ا�#)8�6 �"(#:
�  9<= ا��
اءات ا�;��"

2� اA,@�ء �,
ة  1/11/2005�Bو�
D"#$,ا�  

4  �"A�E,��ا ��  ! �ا    ا�#�
 F>G �� ت�A�E,ا�� 
ادارة -"

�"Aا�"Eوة ا�
Hا�  
  �2005/2006#��م ا�0را-� 

5  �"A�E,��ا  ��  ا�#�
��  108ا��
 ا�داري 

12/3/2007  
  ! �ا

 F>G �� ت�A�E,ا�� 
ادارة -"
�"Aا�"Eوة ا�
Hا�  

  �2006/2007#��م ا�0را-� 

6  �"G
: �� ا-,Iل ����#���  
  �� 1847ا��
 ا�داري 

5/10/2010  
�  ! �ا"G
: �  D7J  2010 ا-,Iل ����#

7  �� K(= ا�E"�ا�Aت ا�@��$���  
��  347ا��
 ا�داري 

23/2/2011  
�>"Lر  

ا�@��$� �� ا�K  4+E(= ا�E"�ا�Aت
�"#$#� M6�,ا� �Aا�"Eا�  

  IN2011ل ا��D5 ا�ول �& 

8  
� :� "0 ا�)E�ث �� ���  �"#J

 �� دQ��2 - ا�Pرا!����  
��  1021ا��
 ا�داري 

6/6/2011  
  ! �ا


وS2 ط#)�ت :� "0 ا�)E�ث �� :
�ا�"#$  

  2012/  2011ا���م ا�0را-� 

9  �Aا�"E4 ا�+Eإدارة ا� ����  
��  1478ي ا��
 ا�دار

13/9/2011  
  

  ا��6�,8� ا��8#"� �#E+4 ا�E"�ا�A  ! �ا
  2011/2012ا���م ا�0را-� 

  

10  

وة Hا� F>+� �� ا��8#"�ا�#�

�"Aا�"Eا�  
  ! �ا و�+
ر  ��13/9/2011  1476

 F>+ا��#�8 �� ا� =Aا��� ��6�,�
  و:(�2
ه

  2011/2012ا���م ا�0را-� 

11  
 VE(#� Qا�و� �ا��0وة ا��8#"

� دQ��2 –ا���8# ����  

  2528ا��
 ا������  
��  

19  /2  /2012  
2�   2/  19  ا�!0اد و ادارة ا��0وة ا��8#"�  ! �ا�B�8 /5  /2012  



  4

12  �"Xا
� ا�$8,)� ا��,���  
��  390ا��
 ا�داري 

6/3/2012  
  ! �ا


اك و ا-,03ام ,Kون ا�[K ��6�,�
�"Xا
  ا�$8,)� ا��,

2012  

13  
� :�\"V و:�@"P ا�$#��� F>+و ا� �"

  ا���8#
  7269ا��
 ا������  

 ��14  /5  /2012  
��  رL"[ ا�#�

 F>+020 ا9,"���ت ا���8دة و ا�E:
  ا���8#

2012  

14  �"A�E,ا�� ��  ا�#�
 
��   1053ا�داري  ا��

7  /6  /2012  
  ! �ا

 F>G �� ت�A�E,ا�� 
ادارة -"
�"Aا�"Eوة ا�
Hا�  

2011  - 2012  

15  
 F>+� �� ا��8#"�
وة ا�#�Hا�

�"Aا�"Eا�  
��  2021ا��
 ا�داري  

12/11/2012  
  ! �ا

 F>+ا��#�8 �� ا� =Aا��� ��6�,�
  و:(�2
ه

2012- 2013  

� ا�8$,= ا�-,�7ري  16���  
م .م.ا��
 ا������  أ

/1533  ��4/2/2013  
� ا�Pرا!�  ! �ا"#J �� ا�8$,= ا�-,�7ري  

19/2/2013  �2�B�
10/2/2016  

17  
� �2
" E,ا� ��8#]:8
 ا��#�8 ا��A�H ا�#�

– �� ا�Pرا!"#J  
/  ��6   1771ا��
 ا�داري  


 و ادارة �#<�ت ا�8]:8
  ! �ا  2013/  11" E,ا�    

18  
� ا�0را-�ت (#)� �"A�E,��ا ��ا�#�

  ا��#"�
��  1474داري ا��
 ا�
11/12/2013  

]"Lر ��  ا�#�
 �
 أ�,�A�Eت ط#)"- �ادارة و�,��6


  2013/2014ا���م ا�0را-�   ا���8<,"

19  �"A�E,��ا ��  ا�#�
�� 45ا��
 ا�داري 

7/1/2014  
  ! � ا

 �إدارة و�,��6� ا�,�A�Eت ا�0را-� ا�و�"
�  2013/2014ا���م ا�0را-�   �G<�م ا�$#"

� درا-� ا-,0Eا\�ت   20���  
�� 887ا��
 ا������ 

20/1/2014  
  ! �ا

درا-� ا�-,0Eا\�ت ا�8,�#+� �6�G<�م 
2014  ����� دQ��2ا��8#"� �� J#"�ت   

21  �� إA )�ط ا�(#)���  
�� 59ا��
 ا�داري 

9/1/2014  
�>"Lر  

 &"Aا�ا�1��38"& �#+ �:+�F2 -#�ك ا�(#)
�  2013/2014ا���م ا�0را-�   وا�!
اف ا�����"

22  �"+"+E: ����  
�� 632ا��
 ا�داري 

31/3/2014  
�>"Lر  

 �"+"+E,ا� ��ا�,a+E �� �� ورد 6`�
 ا�#�
���وإ:�3ذ ا"A�A�+اءات ا�
  2014  

23  
7� ط��= ���<,"G��� ����  
 1063/.ز.ع.ا��
 ا�داري د

� ا�Pرا!�   ! �ا  ��20/4/2014 "#J– 0ادB6 �����  22/5/2014  

24  
",>��� �7� ط��)G��� ����  
 3/7/968ا��
 ا�داري 

 ��23/4/2014  
� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– e2
$: �����  8/6/2014  

25  
#6� ا�8�+� ��
اف ��K�,+�0"& وا

  !#Q إ�,�Eن ا�+)�ل
 743/ع.ا��
 ا�داري د

 ��1/7/2014  
�>"Lر  

 �إدارة ا��,�Eن و�+�#6� ا�(#)

  2014  ا�8,���<"& !#Q �+�!0 درا-� ا���8<,"

7� ط��= دJ,�راه  26G��� �� 2452./ز.ع.ا��
 ا�داري د  ��
� ا�Pرا!�   ! �ا  ��27/10/2014 "#J– 0ادB6 �����  22/12/2014  



  5

27  ��,�� ا������ ا�8���  
. د.ا��
 ا������ ش

  ! �ا  ��4/12/2014  16278

�7G��� �� ا �+,
�9ت ��,���78رM2 ا�8
Q��2د ��  J#"�ت �����ور��@� إ�Q ا�#�

ا��زار2� �� وزارة ا�,�#"F ا����� 
  وا�)VE ا���8#

2� اgن 4/12/2014�Bو�  

28  
 &">E: 0وة�� �2
" E,ا� ��ا�#�

#E8م ا���h�ا�"  
��  2205ا��
 ا�داري

7/12/2014  
  ! �ا


 و ادارة ��Eور ا��0وة " E,ا�
�  ا��8#"

24/12/2014  

7� ط��= دJ,�راه  29G��� ����  
ع .د/2081ا��
 ا�داري 

 ��26/11/2014  
  ! �ا

� ا�(= ا�)"(
ي "#J– �����
  0B6اد

29/12/2014  

30  �"G
: �� ا-,Iل ����#���  
��   408ا��
 ا�داري 

�  ! �ا  3/3/2015"G
: �  D7J  2015 ا-,Iل ����#

31  �"G
: �� ا-,Iل ����#���  
��   750ا��
 ا�داري 

�  ! �ا  19/4/2015"G
: �  D7J  2015 ا-,Iل ����#

32  �"G
: �� ا-,Iل ����#���  
��   1095ا��
 ا�داري 

31/5/2015  �>"Lر  �"G
: �  D7J  2015 ا-,Iل ����#

33  
 �(#)� �2�6
� ا�,�#9� ا�#�
ا�8

�"A�Hا�  
��  1629ا��
 ا�داري 

13/9/2015  
  ! �ا

 ��6� ا��8��Gت ا�,� :�ا�i ط#)�,�
 �-�Lر Qور��@� إ�  �"A�Hا� �#9
ا�8


ض �����,@�B� F>+ا�  
  2015/2016ا���م ا�0را-� 

34  �� ا�(#)E�� ����  
��  1629ا��
 ا�داري 

13/9/2015  
� و:�ز�2@� إ�Q   ! �اE��6� و;�ل ا�8�,�

  2015/2016ا���م ا�0را-�   #)�ا�(

35  ��I>وا� �2�G�ا� ����  
��  1629ا��
 ا�داري 

13/9/2015  
�>"Lر  

 Mور� �2�G�وا�  ��I>اءات ا�
:+�F2 ا�
 ����8� F>+ا� ]"Lر Qھ� إ�
2
+:

  ��اط& ا�4#3
  2015/2016ا���م ا�0را-� 

36  �"G
: �� ا-,Iل ����#���  
��   1980ا��
 ا�داري 

�  ! �ا  28/10/2015"G
: �  D7J  2015 ا-,Iل ����#

37  
7� ط��= دJ,�راهG��� ����  

��  1254/ع.ا��
 ا������ د
  ! �ا  13/10/2015

� ا�8�;4 ����–  �� ا�Pرا!"#J
  وا��6�Bت

14/11/2015  

38  
7� ط��= ���<,"G��� ����  
��  1392/ع.ا��
 ا�داري د

� دQ��2   ! �ا  22/12/2015����– �� ا�Pرا!"#J  28/1/2016  

39  

",>��� �7� ر-��G��� ����  

  ��  419ا�دري  
25  /2  /2016  

� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– Q��2د �����  30  /3  /2016  

40  
7� ط��= دJ,�راهG��� ����  

��  490/ا��
 ا������ ر
22/3/2016  

  ! �ا
� ا�8�;4 ����–  �� ا�Pرا!"#J

  وا��6�Bت
17/4/2016  
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� ا��,�Eن   41#l-أ MXو ����
� ا���8<,"
ا(#)� �>���,�  

��  1334ا��
 ا�داري 
12/7/2016  

  ! �ا
 �>���� ا��,�Eن ا�,#l-أ MXو

ا���8<,"
 / �#8,+�0"& �#0را-�ت ا��#"� 
  �2016/2017#��م ا�0را-� 

2016  

42  
� ا�,�Eن 4��K �(��= دJ,�راه���  

 3/7/759ا��
 ا�داري
 ��5/9/2016  

� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– e2
$: �2016/:7
2& أول   ����  

43  
� ا�,�Eن 4��K �(��= دJ,�راه���  

 3/7/761ا��
 ا�داري
 ��5/9/2016  

� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– e2
$: �2016/:7
2& أول   ����  

44  
� ا�,�Eن 4��K �(��= دJ,�راه���  

 3/7/762ا��
 ا�داري
 ��5/9/2016  

� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– e2
$: �2016/:7
2& أول   ����  

45  
���� �"+"+E:  

�� 1760ا��
 ا�داري 
27/9/2016  

�>"Lر   �"+"+E,ا� ��ا�,a+E �� �� ورد 6`�
 ا�#�
�"A�A�+اءات ا�
��  2016  وإ:�3ذ ا

46   �� ا��8#"�F>G ا�A,�ج /ا�#�
�Aا�"Eا�  

�� 1876ا��
 ا�داري 
18/10/2016  

  ! �ا
 F>+ا��#�8 �� ا� =Aا��� ��6�,�

  و:(�2
ه
  2016/2017ا���م ا�0را-� 

47  
Sھ��2
 ا�8�): ����  


 ا�داري ا��1876 ��
18/10/2016  

  ! �ا
 ��6� :V20E ا�8��ھS ا�0را-"�,�

 �Aا�"Eج ا��,A�  �+<F ا
  2016/2017ا���م ا�0را-� 

48  
 Fة :�1ھ
Jn� ����  

�� 2478ا��
 ا�داري 
25/12/2016  

  ! �ا
 ��

ة ا�,�1ھF ا�8)Jn� n"1�: ��6�,�

Q��2د �2� زرا!
20� M�  
2017  

49   �#9
� ا�8(#)� �2�6
� ا�,�ا�#�
�"A�Hا�  


 ا�داري ��1876 ��
18/10/2016  

  ! �ا
 ��6� ا��8��Gت ا�,� :�ا�i ط#)�,�
 �-�Lر Qور��@� إ�  �"A�Hا� �#9
ا�8


ض �����,@�B� F>+ا�  
  2016/2017ا���م ا�0را-� 

50  
� ا�,�Eن 4��K �(��= دJ,�راه���  

 3/7/1448ا��
 ا�داري
 ��24/1/2016  

� ا�Pرا!�   ! �ا"#J– e2
$: �  K/2017)�ط   ����

51  

7� ط��= ���<,"G��� ����  

��  3/7/7ا��
 ا�داري
2/2/2017  


e2   ! �ا$: �����– �� ا�Pرا!"#J  7/3/2017  

52  

7� ط��= ���<,"G��� ����  

 204/ت.ا��
 ا�داري ب
 ��1 /2/2017  

� دQ��2   ! �ا����– �� ا�Pرا!"#J  22/3/2017  

53 
  


7� ط��= ���<,"G��� ����  
 425/ت.ا��
 ا�داري ب

 ��1 /2/2017  
� دQ��2   ! �ا����– �� ا�Pرا!"#J  21/5/2017  

54   a"G0:و ��6�,8� �2PJ
� ا�8�ا�#�
�"A�E,��ا�#��ن ا  

��  1014ا��
 ا�داري 
4/5/2017  

  ! �ا
 �� �"A�E,���6� !48 ا�#��ن ا�,�

�  ا�$#"
2017  
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� ��Eور ا!�  55�� F""+: 
,�8د ���2"
 �  ا�داء ا�8]-<� �$#"� ا�Pرا!

��  1191ا��
 ا�داري 
23/5/2017  

�>"Lر  
 a#�,8ر ا��E8ا�  ��6�,�

�"Aو
,$��8� اpA������"� وا$,��6  
2017  

56  
�>���� :q"E5 ا��,�Eن ا�,���  

��  1425ا��
 ا�داري 
  ! �ا  21/6/2017

 �� ا�8,+�0"& �0را-#l-أ q"E5:

  �+<F ا�A,�ج ا�E"�ا�A ا���8<,"

2017  

7� ط��)� دJ,�راه  57G��� ����  
 7/18/2263ا��
 ا�داري 


e2   ! �ا  ��4/7/2017$: �� ا��#�م –����"#J  14/8/2017  

58  
� �M8 ا�)"��Aت���  

��  2068ا��
 ا�داري 
  ! �ا  12/10/2017

� F>G ا�A,�ج )7Aا ��6�,�
aL�\�ل ا�IN &� �Aا�"Eا�  

2017  

� ا��8#"� ا�#  59�F>G ا�A,�ج /�
�Aا�"Eا�  

�� 2084ا��
 ا�داري 
15/10/2017  

  ! �ا
 F>+ا��#�8 �� ا� =Aا��� ��6�,�

  و:(�2
ه
  2017/2018ا���م ا�0را-� 

� ا�0را-�ت ا��#"�   60�F>G ا�A,�ج /��
�Aا�"Eا�  

�� 2084ا��
 ا�داري 
15/10/2017  

  ! �ا
  
"- ��6� ا���A= ا��#�8 وا�"�,�

  ت ا��#"� �� ا�+<F  ا�0را-�
  2017/2018ا���م ا�0را-� 

61  
Sھ��2
 ا�8�): ����  

�� 2084ا��
 ا�داري 
15/10/2017  

  ! �ا
 ��6� :V20E ا�8��ھS ا�0را-"�,�

 �Aا�"Eج ا��,A�  �+<F ا
  2017/2018ا���م ا�0را-� 

62   �#9
� ا�8(#)� �2�6
� ا�,�ا�#�
�"A�Hا�  

�� 2084ا��
 ا�داري 
15/10/2017  

  ! �ا
 ��6� ا��8��Gت ا�,� :�ا�i ط#)�,�
 �-�Lر Qور��@� إ�  �"A�Hا� �#9
ا�8


ض �����,@�B� F>+ا�  
  2017/2018ا���م ا�0را-� 

63  
7� E6�ث ا�,3
جG��� ����  

�� 2084ا��
 ا�داري 
15/10/2017  

  ! �ا
7� E6�ث ا�,3
جG���  �(#)�
�#9� ا�
ا�6
  ا�8

  2017/2018ا���م ا�0را-� 
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     المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :ساً ساد

  

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة  ت
1   �8$�  !0د   :+�E6 F2�ث !8#"E� �2�  +:)12  (  2012�E6 F2�ث �I�8ت !8#"�B�2017  
2  
�8# �
-�4L ا���8<,"! F2�+:   �"#J &� D"#$,6 
",>��� ���-
� �8#! F2�+:  �6ت�Bوا� � –ا�Pرا!

� ا�8�;4����  
2012  

3  �"8#! �"G
� �0رس !0د   :+�I���� F2ت :(:
� Q0ر2<""& إ�,#� �"G
: �#���� F2�+: )4(  2014  �2�B�2017  
4  �"8#! �"G
� أ-,�ذ �<�!0 !0د   :+�I���� F2ت :(:
� Q0ر2<""& إ�,#� �"G
: �#���� F2�+: )4(  2014-2017  

اف �7,
ك �(#)  5Kإ
",>��� �
وة   Hا� MGث :03م وا�E6 ز��A� �
 وزارة ا�Pرا!Lدوا M� ا�,��ون

� �� ا��
اق"Aا�"Eا�  
2014-2016  

6   ���-
� �8#! F2�+:
",>���     �� ا�Pرا!"#J &� D"#$,6 
",>��� ���-
� �8#! F2�+:–  �����
e2
$:  

2016  

  

 :األنشطة العلمية :سابعاً 

 :الماجستير والدكتوراه 

 حتسني القيمة الغذائية للباقالء املستخدمة كبديل عن كسبة فول الصويا يف عالئق فروج اللحم   الماجستير  سالةر عنوان 

دراسة تأثري وزن جسم الفطائم العواسية يف بلوغها اجلنسي والتغريات يف بعض املعايري الكيموحيوية واهلرمونية وأدائها    الدكتوراه  أطروحةعنوان 

 اإلنتاجي

  



  9

  :   )المقبول للنشر/المنشور(نتاج العلمي ال   

 مكان النشر اسم البحث الباحثين أسماء ت

1  
�د �ن 
�د ا����س      .د�        

  را�د إ�راھ�م ���ل

ا�����ل ا$#��ت !و���� ����ن ا����� ا��ذا��� ������ء 
ا�دا��� )* 
��ق )روج ا��م ) Broad beans(ا���د��    

.  

 ) 3(ع) 2(ن ا��را��� م�+�� ا�دوا+
2007  

2  
  را�د إ�راھ�م ���ل   .��- �ن +��م 

  �0دي .��- +��م
 1�
 �
��درا�� ��45ر �و�م ا��ر��� و�و�3 ا�ط�ور )* ا�

  .ا7داء ا$#��+* �6روج ا��م ھ��رد 
) 2(ع )8(�+�� �!ر�ت ����وم ا�زرا
�� م

2008  

3  
�0دي .��- +��م   ���د ��د �ن.د

  �م ���لرا�د إ�راھ
��45ر �ر#��: #زع ا�ر�ش ا$+��ري 
�1 .�6ت ا��#* 

  .وا������� ا$�.���� �ذ!ور �ط�3 ا��ر��� �6روج ا��م 
) 4(ع ) 36(�+�� زرا
� ا�را)د�ن م

2008  

4  
  ��+د ��د ر;�د 
��ر �ط�ن ;�#ون 

  را�د إ�راھ�م ���ل
��45ر إ=�)� ا��ل إ�1 ��ء ا�;رب 
�1 ا7داء ا$#��+* 

  .ج ا��م ��ل ).ل ا�.�ف �6رو
  2007  )            31(�+�� ا�6�-   ع 

  را�د إ�راھ�م ���ل  5
درا�� ��45ر �ر#��: #زع ا�ر�ش ا$+��ري 
�1 ��ض 

  .ا�.�6ت ا$#��+�� )* �ط�3 أ��0ت )روج ا��م 
�+�� د���1 ���وث ا������ وا��ر�و�� 

  2008)  27(م

6  
م را�د إ�راھ�   .��- �ن ا��زاوي 

#��ل   .��ب �و#س 
�د ا�ر�ن ���ل
  #+�ب أ�د

درا�� ��45ر وزن ا�+�م 
#د ا���وغ ا�+#�* ��6ط��م 
ا��وا��� )* ��ض .�6ت ا�ذ��� و�طور ا�و�.�ت 

  .ا����=�� 

) 1(ع )4(�+�� د���1 ����وم ا�زرا
�� م
2012  

7  
را�د إ�راھ�م   ��م )�ري ا�د��غ   .

س ���ل #��ل #+�ب أ�د  .��ب �و#

�د ا�ر�ن  

درا�� ��45ر وزن ا�+�م وا��رال ا�6��+�� )* إ#��ج 
و.�6ت ا�.وف 
#د إ���ع �ر#��: ا����6د ا���!ر )* 

  .ا�#��ج ا��وا���  

) 1(ع )5(�+�� د���1 ����وم ا�زرا
�� م
2013    

8  
     را�د إ�راھ�م ��ل      
�	� ��ن ���م 

  ��رة ��ض � �ط��ن  إ���ن �� ھ�ل

)* ��ض ا������ر ا�!��و�و�� )*  �Cر إ=�)� )�����ن �45
ا�#��ج ا��وا�* ا���* وا��ر!* ��ل ).ل ا�.�ف 

  وا��ر�ف

) 3(ا���ق) 40(�+�� زرا
� ا�را)د�ن م
2012  

9  

��ب �و"س ��د ا	ر��ن    "��ل "��ب أ��د    

  را�د إ�راھ�م ��ل
 درا�� ��45ر ا$���)�ت )* وزن ا�+�م )* ��ض �����س

  ا�!�6ءة ا��#����� ��6ط��م ا��وا���
) 4(ع ) 40(�+�� زرا
� ا�را)د�ن م

2012  

10  
�ل إ�راھ�م      را�د إ�راھ�م ��ل � ��

  أ��د ��ء ا	د�ن ط& ا	%�"�

درا�� ��45ر وزن ا�+�م 
�1 ��ض ا�.�6ت ا��#����� 
  ��!��ش ا��وا�*

  

)  2(ع) 8(�+�� د���1 ����وم ا�زرا
�� م
2016    
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11  

S. .H. AL-Azzawi      R. I. Khalil                

Z.I. Mohammed 

EFFECT OF VITAMIN C ADMINISTRATION ON 

HEAT TOLERANCE OF LOCAL AND TURKISH 

AWASSI SHEEP IN DIYALA PROVINCE OF IRAQ  

Basrah Journal of Veterinary 
Research 

V(16) N(1) 2017  

12  
�ة -\�ي &"�ان   .*^                     _"#` a"3اھcإ �eرا

�#& 1�f �  ز�
�5j �% 1"j5&"! ا��*e_ ا�@5iي �h"3ان k"@�3ز ھ3-5ن اl 3"mn�

1�*oD�5\�1:ا- !","qr�ا sri#� �#t�د ا�  a0f ا�uv%! وا�,
�2
� ا�A)�ر �#�#�م ا�)"(#��  

  2017) 1(ع ) 10(م

13  
a"3اھcإ �eان         را��ة -\�ي &".*^                _"#`

�#& 1�f �  ز�
�5j �% 1"j5&"! ا��*e_ ا�@5iي �h"3ان k"@�3ز ھ3-5ن اl 3"mn�

1�*oD�5\�ء  -2:ا*Dx�ا !-k^36$! وo@�ا sri#� �#t�د ا�ا�,
  ا�kqز-�

�2
� ا�A)�ر �#�#�م ا�)"(#��  
  2017) 1(ع ) 10(م

14  
Raaed I. Khalil  EFFCT OF AUTUMN AND WINTER SEASONS 

ON SEMINAL  TRAITS AND TESTICULAR 
MEASUREMENTS OF  AWASSI RAM LAMBS   

�� دQ��2 �#�#�م ا�Pرا!"#��  
  2018) 2(ع ) 10(م

  

  

والدكتوراهاإلشراف على رسائل الماجستير   

 عنوان الرسالة اسم الطالب  دكتوراه/ماجستير ت

 بعض الصفات التناسلية ومعايير الدم للكباش العواسي التركيو العالقة بين وزن الجسم  جليل إبراهيم الفياضعلي  ماجستير 1

  حسن علي صالح زيد  ماجستير  2
تأثير حقن ثيران الهولشتاين بهرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي الطازج 

  والمحفوظ بالتجميد

  أيسر حامد سلمان  ماجستير  3
 Trisاألكسدة إلى مخفف تأثير المستخلص المائي لنبات شرش الزلوع وبعض مضادات 

  في نوعية السائل المنوي لدى ثيران الهولشتاين بعد الحفظ بالتجميد

  ماجستير  4
 نور محمد محمود

  

تأثير فترات إسالة مختلفة في بعض صفات السائل المنوي المجمد لمدة 
طويلة لثيران الهولشتاين المعاملة وغير المعاملة  بهرمون الميالتونين    
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 : التدريبية الدورات

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد     اسم الدورة . م

جامعة  –كلية التربية   دورة طرائق تدريس 1
  ديالى

23/11-23/12/2014  

  24/4/2005-10  رئاسة جامعة ديالى  الدورة التأهيلية التاسعة لتعليم الحاسوب   2

الهيئة العامة للبيطرة   الدورة التدريبية إلمراض الدواجن  3
  وزارة الزراعة/

2005  

كلية الطب البيطري   تشخيص أمراض الدواجن  4
  جامعة الموصل/

2009  

معهد أبحاث / جامعة النهرين   تزجيج البويضات واألجنة  5
  األجنة وعالج العقم

2011  

جامعة  –كلية الهندسة   دورة السبورة التفاعلية 6
  ديالى

18  /4  /2012  

  2013/  1/  7  رئاسة جامعة ديالى  قيةدورة المكتبة االفتراضية العرا 7

مركز  –جامعة ديالى  SPSSدورة عن برنامج   8
  التعليم المستمر

2017  
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مركز  –جامعة ديالى   دورة مهارات التفاوض  9
  التعليم المستمر

21-22/12/2017  

  :لمؤتمرات والندوات وورش العملا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم النشاط ت

  21/4/2010-19  �ور��-+���� ا���ث  ��ه/!��� ا�طب ا���طري  �دو�* ا��4#* ����� ا��ذاءا��ؤ��ر ا  1

2   �"#$� �ا�8]:8
 ا��#�8 ا�ول �#)E�ث ا�Pرا!"
�  ا�Pرا!

  2009  جامعة ديالى- كلية الزراعة

3 �  2011  جامعة ديالى- كلية الزراعة  ا�8]:8
 ا��ط�� ا�ول �#)E�ث ا�Pرا!"

   14/11/2012-13  +���� ا��و.ل/!��� ا�زرا
� وا�����ت   ��4ث ���وم ا�4روة ا��وا#��ا��ؤ��ر ا����* ا� 4

5 ��
  4/12/2013-3  +���� د���1/!��� ا�زرا
�   ا��ؤ��ر ا����* ا�#�4* ���وث ا�زرا

ا��ؤ��ر ا����* ا�دو�* ا��4#* ���0د �0#د�� ا�ورا��4  6
  ا����#�ت ا$����� ��درا��ت ا�����

  15/10/2014  ��0د ا�0#د�� ا�ورا��4/ اد +���� ��د

  25/5/2015  !��� ا�زرا
�/ +���� د���1  ا��ؤ��ر ا����* ا����س �+���� ا�دوا+ن 7

� A"�د�@�  8�  12/2017/ 25-23  الهند  ا�8]:8
 ا�0و�� ا�<�دس �#�#�م �� �20

  2012/  5/  8  جامعة ديالى  ��0وة ا��8#"� ا�و�VE(#� Q ا��#�8ا 9

10  0�� ا�0وا�& �� ا��
اق ، ����G:@� ا�!��5� �وة ا��8#"
  وآ��ق :(�رھ�

  2009/  11/  24  جامعة ديالى- كلية الزراعة

11  
ا��0وة ا��8#"� 9�ل :(�2
 واMG زرا!� 5G= ا�<$
 �� 
�� ا��
اق وإ�$�A"�ت زرا!� و:5�"M ا�<$

Q��2د �p��E�  
  15/2/2012  مديرية زراعة ديالى/ قاعة األرشاد الزراعي 
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الندوة العلمية الثانية المتخصصة بواقع صناعة  12

  الدواجن في العراق
  2013/  3/  4  جامعة ديالى- كلية الزراعة

إنتاج وتربية أبقار الحليب في العراق بين الواقع  13

  والطموح
  29/4/2013  كلية الزراعة/ جامعة ديالى

  6/5/2013  كلية الزراعة/ معة ديالىجا  دور التسميد الحيوي في تحسين تحمل النباتات لإلجهاد 14

  2014/نيسان   قسم البحث والتطوير/ جامعة ديالى  الموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل 15

الندوة العلمية الثالثة المتخصصة بواقع صناعة  16

  الدواجن في العراق
  4/3/2014  جامعة ديالى- كلية الزراعة

  18/3/2014  كلية العلوم/ جامعة ديالى  تها في عصرنا الحاليالحديثة وتطبيقا تاالتصاال 17

  24/12/2014  كلية الزراعة/ جامعة ديالى  رؤى في تحسين األغنام المحلية  18

الندوة العلمية مشاريع بحوث تخرج الطلبة بين الواقع  19

  و الطموح
  2015/  12/  14  جامعة ديالى- كلية الزراعة

ن دور اإلنسان في اختالل اآلثار السلبية الناجمة ع 20

  التوازن البيئي الدقيق
  6/4/2015  كلية الزراعة/ جامعة ديالى

  2016 /4/ 28  جامعة ديالى- كلية الزراعة  الندوة العلمية المتخصصة في جودة البحث العلمي 21

  28/9/2016  جامعة ديالى- كلية الزراعة  أ��� ��H إ����رة �ر#��: ا�و.ف ا7!�د��*  22

23  
�ل ول ������ت ا����دات )* اI7ذ�� ور;� 
  و!���6 ا����ص ��0#

  10/2016   جامعة ديالى- كلية الزراعة

ور;� 
�ل 
ن أھ��� ا���+�ل )* �و�3 �وا��   24
  )Reasearch gate(ا�����ء 

  25/10/2016  جامعة ديالى- كلية الزراعة


ن ا��و
�� وا��4��ف ����ر#��:   25 ����
#دوة 
  ا�!و�*

  12/2016  جامعة ديالى- عةكلية الزرا
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  19/12/2016  جامعة ديالى- كلية الزراعة  #دوة  
ن ��و��ت �ر��� ا��+�رت )* د���1  26

27  *#�  10/1/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة  #دوة 
ن �!##� �.#�3 ا���ف ا�

#دوة ��#وان ا�;�ور ��$#���ء ودوره )* ��د�ر   28
�و�� ��0#� ��م ا�#زاھ� )* إط�ر ا�����7ت ا��ر

  ا7���ذ ا�+���* 
  15/3/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة

  27/3/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة  #دوة ول �ر��ز ا�دروس ا��0#+��  29


ن   30 ��6��ا��و
�� وا��4��ف =د ا�6!ر "#دوة �4
  "ا7رھ��* ا���طرف

  5/4/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة

���* ���رب وآ4ره )* ��وث #دوة 
ن ا���وث ا�!��  31
  ا����� و.� ا7#��ن

  25/4/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة

#دوة 
ن ا�زرا
� ا��)ظ� وا�زرا
� ا��=و��    32
ل ا��;�!ل ا�#��+� )* ا�#ظم � *ا�#ظ�م ا��6��

 ��
  ا������ ا�زرا
  2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة

  10/5/2017  جامعة ديالى- اعةكلية الزر   #دوة 
ن ا��واد ا��ر!��   33

ور;� 
�ل 
ن �.#�ف ا��+�ت ا������   34
ا������� وا4ر ا��وث ا�ر.�#� ��0# 
�1 ا����� 

N����+ث و  ا������ ����
  29/10/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة

#دوة 
ن ��0رات درا��� وأ�رار ا��6وق   35
  ا�درا�*

  27/12/2017  جامعة ديالى- كلية الزراعة
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   : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت

6� ا�8@�0-"& ا�Pرا!""& 1�+A  Q��2د �p��E�- � ! �ا +�6�6

2 �"Gا
� !#�م ا�0وا�& ا��"�8�  �� ا�Pرا!"#J– 0ادB6 �����  � !  

6� ا�8#�8"& 3�+A  Q��2د �p��E�- � ! �ا +�6�6

    

  

  الشكر و الشهادات التقديرية و الهدايا التقديرية  كتب

  

  

  

  

  

  

 الفترة العدد نوع التكريم ت

2�  2004  1  كتاب شكر و تقدير من السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي  1�B�2017  

  2017لغاية  2004  11  كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة  2

  2015    1  درع جامعة ديالى  3

  2016-2004  2  سيد مساعد رئيس الجامعةكتاب شكر من ال  4

  2017لغاية  2004  24  كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة  5

6  ��
� �#�#�م ا�5"6
� ا�,"#J 0"8! 0">ا� &� 
$K ب�,J– Q��2د �  2017لغاية  1  2012  ����

  2017لغاية  2004  4  شهادات تقديرية   7


