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

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 

صالح مهدي عبد مهدي  االسم الرباعي واللقب
  موبايل   لى ديا الجامعة التميمي

 Salah_abid@yahoo.com البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  1981 تاريخ الميالد

رقم وتاريخ امر  االنتاج الحيواني   القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
 2011/ 20/11في  17417  التعيين

مر رقم وتاريخ اال المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

  كلية الزراعة  –جامعة بغداد   الثروة الحيوانية   - البكالوريس 
 968\ ع0د الماجستير 

  2010\4\13في
   كلية الزراعة  –جامعة بغداد   الثروة الحيوانية 

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

 لحد االن 2013 مختبر الفسلجة مدير 1
 2013/ 20/1في  118 مسؤول الحقل الحيواني  2
 ولحد االن2013 مسؤول برنامج االوراكل 3

 :  علمي )المنشور/المقبول للنشر(اإلنتاج ال

ول للحص رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 11/3/2012في  81 مدرس مساعد 
 24/7/2016في  9941 مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين ت
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جواد موسى حسن + صالح 
 مهدي عبد 

الى ماء الشرب على  تأثير اضافة المستخلص المائي الزهار الشاي االحمر
 االداء االنتاجي لالرانب

 جلة جامعة ذي قار العلميةم

 2015لعام  2عدد  10مجلد 
2 
 

ايهان كمال محمد و الهام 
نور الدين عز الدين 

 وصالح مهدي عبد

 مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية تأثير اضافة خميرة الخبز الى ماء الشرب على االداء االنتاجي لفروج اللحم 

 2014لعام  2عدد  3مجلد 

في  Rosmarinus officinalisتأثير اضافة مسحوق نبات اكليل الجبل  صالح مهدي عبد 3
 بعض الصفات الفسلجية لالرانب

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية

 2014عام  2عدد  27مجلد 
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صالح مهدي عبد و محمد 
 عبد اهلل

في   Rosmarinus officinalia  تأثير اضافة مسحوق نبات اكليل الجبل
 لالرانب الصفات االنتاجية

 مجلة واسط للعلوم والطب

 2014عام  2عدد  7مجلد 
احمد عالء الدين العاني  5

وصالح مهدي عبد و وائل 
 احمد المشهداني

تأثي اضافة صفار البيض النواع مختلفة من الطيور على حيوية الحيامن 
 5صفار البيض والحفظ على –للكباش العواسية بعد التخفيف بمخفف الترس 

 م

 عة تكريت للعلوم الزراعية مجلة جام

 2016 2عدد 16مجلد 

علي شهاب احمد وصالح  6
 مهدي عبد و نزار عباس 

في العليقة  Glycyrrhizin glabraتأثير اضافة مسحوق عرق السوس 
 على بعض الصفات الدموية والكيموحيوية  في النعاج العواسية المحلية

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

 عام2016 1عدد 9مجلد
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

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

 

اللجنة االمتحانية قسم 
 االنتاج الحيواني 

  االشراف على اداء االمتحانات  عضو   

    الجامعة و المجتمعالمشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة  :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 الماجستير والدكتوراه :

  األغنام العواسي ىطرق لد ةتخفيف وتقييم السائل المنوي ألغراض التلقيح االصطناعي بعد عنوان رساله الماجستير 

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 الثالثة  فسلجة تناسل حيوان  1
 الثالثة  فسلجة حيوان عام  2
 الثالثة فسلجة طيور داجنة 3
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 االولى  مبادىء االنتاج الحيواني  4
  الثانية صحة منتجات حيوانية 5
 الثالثة  امراض حيوان  6
 الثانية مبادئ االسماك  7
 انيةالث تربية وانتاج االسماك  8

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
  جامعة بغداد جمعية علوم الدواجن 1
    

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد   اسم الدورة م. 

طرق البحث عن المعلومات في  ترشيح
 الشبكة الدولية

 2013\ 6\ 7-3 الجامعة المستنصرية
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

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

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

    
    
    
    
    
    
    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    


