
 1 

                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                          كلية الزراعة قسم االنتاج الحيواني                                                 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 الشخصيةأوال : البيانات 

 

 
 
 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

االسم الرباعي 
 واللقب

احمد علي عذاب لطيف 
   موبايل    ديالى الجامعة  النعيمي

  البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  1980 تاريخ الميالد
Ahmed.athab1980@gmail.com 

رقم وتاريخ امر   االنتاج الحيواني  القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
 12/2/2006في  1048  التعيين

رقم وتاريخ االمر  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

في  2155 البكالوريس 
16/5/2003  

  جامعة بغداد/ كلية الزراعة  االنتاج الحيواني

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
 11/1/2017في  95 االحيائية مختبر الوراثة والتقاناتمدير  1
2   
3   
4   

في  2121د.ع.  الماجستير 
12/9/2005  

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة  تغذية طيور داجنة

في  1597د.ع.  هالدكتورا
8/4/2014 

 جامعة بغداد/ كلية الزراعة انتاج اغنام وماعز

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

  12/2/2006في  1048 مدرس مساعد 
 1/12/2014في  16068 مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 

1 

  توفير وشراء المواد الدراسية واالثاث وغيره للكلية رئيس 21/10/2015في  1939 المشتريات
2 
 
 
 

2 

اللجنة التربوية لشؤون 
 الطلبة

متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم وعالقتهم مع  عضو 7/9/2015في  104
 التدريسيين

 
3 

3 

الترقية الى لجنة استالل بحوث 
 استاذ مساعد

  تقدير نسبة وجود االستالل في البحوث العلمية عضو 31/5/2015في  1095
  اكمال متطلبات االمتحانات عضو 25/6/2014في  1258 لجنة امتحانية 4
  اكمال متطلبات االمتحانات عضو 16/9/2014في  311 لجنة امتحانية 5
  توزيع الكتب المنهجية على الطلبة رئيس 16/9/2014في  311 لجنة مجانية التعليم 6
لجنة مناقشة بحوث طلبة  7

 المرحلة الرابعة
  مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة عضو 16/9/2014في  311

  اكمال متطلبات االمتحانات عضو 24/12/2008س في  117 لجنة امتحانية 8
  لتدريسيينالطلبة واحتياجاتهم وعالقتهم مع ا متابعة شؤون عضو 13/9/2011في  1478 اللجنة التربوية لشؤون الطلبة 9

  انجاز تقرير التقييم الذاتي عضو 14/1/2016في  90 لجنة تقرير التقييم الذاتي 10
متابعة وتقييم المواد المختبرية واثاث الكلية قبل شراءها  رئيس 12/3/2015في  500 لجنة تحديد االسعار 11

 للكلية
 

  متابعة اعمال ودخول اساتذة الكلية لموقع المكتبة رئيس 21/10/2015في  1939 لجنة المكتبة االفتراضية 12
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 2011/ايار/4-3 لجنة تحضيرية التحضيرلعقد المؤتمر الوطني االول للبحوث الزراعية 
2 

2 

ندوة علمية في قسم الثروة الحيوانية بعنوان رؤى في تحسين واقع 
 االغنام المحلية

  4/3/2014 مشارك

3 

3 

 –االمراض  –معوقات تربية المجترات في ديالى ندوة علمية بعنوان 
 السالالت  –االعالف 

 19/12/2016 

 2015 مساهمة المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن  4
 2017اذار  29-28 مشارك تكريت-المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية 5

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

للباقالء المخمرة محل كسبة فول الصويا في العليقة وتاثيره في االداء تقييم االحالل الجزئي والكلي  عنوان رساله الماجستير 
 االنتاجي وبعض صفات الدم لفروج اللحم

 تاثير انظمة التربية لقطعان االغنام العواسي في االداء االنتاجي والتناسلي الدكتوراه  اطروحةعنوان 
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم اجمللة العلمية البحثعنوان  ت
بلد النشر / 

 اجمللد والعدد معامل تاثري اجمللة تاريخ النشر اجلهة

1 
اإلحالل الجزئي والكلي للباقالء  قييمت

في العليقة  المخّمرة محل كسبة فول الصويا
 في األداء اإلنتاجي لفّروج اللحم وتأثيره

 62-49( : 3) 38  2007 العراق العلوم الزراعية العراقية

2 
تقييم االحالل الجزئي والكلي للباقالء 

المخمرة محل كسبة فول الصويا في العليقة 
 وتأثيره في بعض صفات الدم لفروج اللحم

 

 ( :3) 38  2007 العراق العلوم الزراعية العراقية
63-72 

3 

  اوكسي نيفالينول -الكشف عن سم الدي
(Deoxynivalenol )  في االعالف

الجاهزة وبعض المواد االولية لالعالف 
المحلية والمستوردة في العراق وتأثيره في 

 عملية الهضم المختبري لالعالف

J. Food 
Industries & 

Nutr. Sci. 

 (1) 2  2012 مصر

4 
تأثير النظام االداري في انتاجية االغنام 

 العواسي.
 

مجلة ديالى للعلوم 
 الزراعية

 (2) 7  2015 العراق

5 
تأثير انظمة التربية لقطعان االغنام 
العواسي في بعض الصفات التناسلية 

 وقياسات الجسم.

مجلة ديالى للعلوم 
 الزراعية

 (2) 7  2015 العراق

6 
Study the effect of breeding  

system in milk components of 
Awassi  ewes 

 

مجلة جامعة 
تكريت للعلوم 

 الزراعية
 عدد خاص  2017 العراق

7 

استخدام معامالت بيولوجية وكيميائية 
لتحسين القيمة الغذائية لتبن الحنطة 

وتأثيرها على صفات الدم وابعاد الجسم في 
 الحمالن العواسية

 

مجلة االنبار 
 للعلوم البيطرية

 (1) 10  2017 العراق
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 الرابعة انتاج اغنام وماعز 1
 الرابعة انتاج ماشية لحم 2
 الرابعة انتاج ماشية حليب 3
 الرابعة علم اللحوم 4
 الربعة انتاج الجاموس 5
 الثالثة اعالف وعالئق 6
 الثالثة تغذية حيوان 7
 االولى مبادئ االنتاج الحيواني  8
 االولى  علم الحيوان العام 9

 االولى اللغة االنكليزية 10
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هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا  
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد رابطة التدريسيين الجامعيين 1
 عضو بغداد االنتاج الحيوانيجمعية  2
 عضو بغداد نقابة المهندسين الزراعيين  3
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

االنجازا
 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,ت واالنشطة العلمية االخرى 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 2011/ايار/4-3 بعقوبة -ديالى  التحضيرلعقد المؤتمر الوطني االول للبحوث الزراعية  

ندوة علمية في قسم الثروة الحيوانية بعنوان رؤى في تحسين  
 واقع االغنام المحلية

 2014 بعقوبة -ديالى 

 2015 بعقوبة -ديالى  المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن  

 2017اذار  29-28 تكريت-صالح الدين العلمي السادس للبحوث الزراعيةالمؤتمر  

    
    
    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت
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