
 1 

                                                  وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                          الزراعة قسم االنتاج الحيواني       كمية                                           
 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 :المؤىالت العممية:   ثانياً 
  

 
 
 
 

 

  07702737899 موبايل    ديالى الجامعة باسم عبود عباس الشمري االسم الرباعي والمقب
 bsmmuhandis@yahoo.com البريد االلكتروني   الزراعة  الكمية  20/6/1978 تاريخ الميالد

 4/1/2006في  81  رقم وتاريخ امر التعيين  االنتاج الحيواني  القسم  اعزب الحالة االجتماعية 

 الجامعة والكمية التخصص امعيرقم وتاريخ االمر الج المؤىل
  بغداد / الزراعة  المكننة الزراعية  30/6/2002 البكالوريس 
   بغداد / الزراعة  المكننة الزراعية  2/6/2005في  1107ز.ع/ الماجستير 
    الدكتوراة 

 
 صورة شخصية
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 :العممي المقب:   ثالثاً 
  

 
 
 
 
 

 -:الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً 
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  الميام اإلدارية  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

 

 لمقبرقم وتاريخ االمر الجامعي لمحصول عمى ا الدرجة العممية
 4/1/2006في  81 مدرس مساعد 

 16/3/2011في  3752 مدرس
 11/7/2013في  10508 أستاذ  مساعد

   استاذ
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   :المجان التي شارك فيياخامسًا: 

 فترة عمل المجنة  ميام المجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم المجنة  ت
 اشير 6 متابعة سالمة المرافق الحيوية لالبنية واالشخاص عضوا 13/9/2011في  1478 لجنة الوقاية والسالمة 1
 شيرا 12 جمع وتدقيق وعمل نتائج قسم الثروة الحيوانية عضوا 2011 المجنة االمتحانية 2
 شيرا 12 جمع وتدقيق وعمل نتائج قسم الثروة الحيوانية عضوا 2012 المجنة االمتحانية 3
 اشير 6 شراء مستمزمات كمية الزراعة عضوا 17/4/2012في  673 لجنة المشتريات 4

 رئيسا 5/3/2013في  295 لجنة فحص الموجودات 5

 

 

 

 اشير 6 فحص االجيزة والمستمزمات االخرى قبل شطبيا

 اشير 6 متابعة ميام المكتبة االفتراضية لكمية الزراعة عضوا 1/4/2013في  439 لجنة المكتبة االفتراضية 6
 اشير 6 متابعة سالمة المرافق الحيوية لالبنية واالشخاص عضوا 8/9/2013في  1371 لجنة الوقاية والسالمة 7
 اشير 6 تسبي الكمية من المصرفسحب رواتب من رئيسا 24/2/2014في  380 لجنة سحب الرواتب 8
لجنة ادارة المختبرات  9

 العممية
 سنويا مسؤول مختبر الحاسوب  عضوا 16/9/2014في  311

 اشير 6 تحديد اعطال االالت في الكمية قبل صيانتيا رئيسا 12/3/2015في  499 لجنة تحديد العطل 10
لجنة ادارة المختبرات  11

 العممية
 سنويا مسؤول مختبر الحاسوب  اعضو  13/9/2015في  1629

لجنة اعتماد المختبرات  12
 العممية

 اشير 6 مسؤول مختبر الحاسوب  عضوا 2613/10/2015في  1957
 شيرا 12 تدقيق اعمال المجنة االمتحانية عضوا 26/1/2016في  205 المجنة التدقيقية 13
 اشير 6 المشتريات فرز عروض لجنة رئيسا 18/1/2016في  117 لجنة تحميل العروض 14
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    المشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادساً 
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 :األنشطة العممية :سابعاً   

 الماجستير والدكتوراه :

 سرعة التغذية في بعض مؤشرات اداء معدة انتاج عمف االسماك الحمقيةتاثير الخموص ورطوبة العميقة و  عنوان رسالو الماجستير 
  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 

 :  اإلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(

 العدد والتاريخالمجمد و  جية النشر اسم البحث ت

تاثري اخللوص وسرع التغذية يف بعض مؤشرات االداء ملعدة انتاج العلف املضغوط  1
 امسا  الحليةة بثح  متت( لال

 2006  1ب 37 جملة العلوم الزراعةة العراقةة
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 2009  1ب 1 جملة دياىل للعلوم الزراعةة تأثري رطوبة العلةية وفتحات التشكة( يف أداء معدة إنتاج الحبةبات العلفةة لألامسا  2
 2009   3ب  40 وم الزراعةة العراقةةجملة العل تأثري بعض ظروف التصنةع يف نوعةة الحبةبات العلفةة لألامسا  3
 2009   3ب 12 اجلمعةة املصرية للتغذية واالعالف تاثري ضغط العلةية وقطر ثيوب التصنةع يف انتاج الحبةبات العلفةة 4
تأثري نعومة اجلرش ورطوبة العلةية يف بعض خواص العلف املضغوط الحبةيب لتغذية  5

 األامسا 
 2010   4ب  8 جملة االنبار للعلوم الزراعةة

 اختبار أداء جهاز مصنع حملةا ليةاس متانة الحبةبات العلفةة 6
 

 2010  3ب 6 اجمللة األردنةة يف العلوم الزراعةة

تاثري مضاعفة كبس العلةية وقطر فتحات التصنةع يف انتاج ونوعةة الحبةبات العلفةة  7
 املتتخدمة يف تغذية االامسا 

الندوة العلمةة العاشرة ملركز احةاء الرتاث العلمي 
 العريب

 2010عدد خاص بالندوة 

تأثري مواصفات قرص التشكة( يف استهال  اآللة للطاقة الكهربائةة وبعض  8
 الصفات الفةزيائةة للحبةبات العلفةة

 2011  2ب11 جملة جامعة تكريت للعلوم الزراعةة

جملد خاص باملؤمتر اخلامس لكلةة الزراعة/جامعة  فةزيائةة للحبةبات العلفةة املتتعملة لتغذية االامسا دراسة يف اهم خواص النوعةة ال 9
 تكريت

 2011عدد خاص باملؤمتر 

 2012  1ب 4 جملة دياىل للعلوم الزراعةة تأثري فتحات الغربال ونوع الحبوب يف بعض مؤشرات أداء اجملرشة املطرقةة 10
 يف بعض الصفات ربال ونوع الحبوبالغ قطر ثيوب تأثري 11

 لمجرشة املطرقةةاملةكانةكةة والحجمةة ل
 2013   5ب 1 جملة دياىل للعلوم الزراعةة

بالشعري، الذرة الصفراء، الذرة البةضاء   يف  الغربال ونوع الحبوب ثيوب تأثري 12
 رشوعدد من الصفات الفةزيائةة والكةمةائةة لعملةة اجل اجملرشة املطرقةة إنتاج

 2013  3ب 9 اجمللة األردنةة يف العلوم الزراعةة

جملد خاص/وقائع املؤمتر العلمي الثاين للبحوث  تاثري نوع الحبوب وفتحات الغربال يف اداء عملةة اجلرش باجملرشة املطرقةة 13
 الزراعةة
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 المرحمة اسم المقرر م.
 االولى 1وب تطبيقات حاس 1
 االولى المساحة المستوية 2
 االولى الرسم اليندسي 3
 الثانية مكننة االنتاج الحيواني 4
 الثانية المكائن واالالت الزراعية 5
 الثانية 2تطبيقات حاسوب  6
 الرابعة 4تطبيقات حاسوب  7

 
 

 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة باسم الطال ماجستير/دكتوراة ت

    

  : العضوية في الجمعيات العممية 
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 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية ت
1    

    
 : الدورات التدريبية

 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة ت

 2006/ 21/2لغاية  14/1 كمية التربية/جامعة ديالى طرائق التدريس 1

 19/10/2010 ة ديالىرئاسة جامع IC3تأىيمية  2

3 TOEFL 1/7/2010لغاية  30/5 كمية اليندسة/جامعة بغداد 

 7/3/2012 كمية اليندسة/جامعة النيرين Auto Cadرسم ىندسي  4

 14/3/2016 رئاسة جامعة ديالى GLPاعتمادية المختبرات  5
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقادتاريخ االن مكان االنعقاد اسم النشاط ت

 2006/ 4/ 12 – 11 بغداد كلةة الزراعة /جامعة االوىل ليتم املكننة الزراعةة الندوة العلمةة 1
 2009/  3/ 16 –15 جامعة دياىلكلةة الزراعة / املؤمتر العلمي االول للبحوث الزراعةة 2
 2009/ 10/ 23 -20 العربةةية مصر كلةة الزراعة /جامعة عني مشس/ مجهور  املؤمتر العلمي الثاين عشر لتغذية الحةوان 3
 2010/ 10/ 12-11 كلةة الزراعة/ جامعة االنبار جامعة االنبار –املؤمتر العلمي الثال  لكلةة الزراعة  4
 4/2011/ 27-26 كلةة الزراعة/ جامعة تكريت جامعة تكريت –املؤمتر العلمي اخلامس لكلةة الزراعة  5
 2012/ 4/  3 – 2 جممع اجلادرية /جامعة بغداد حةاء الرتاث العلمي العريبملركز إ املؤمتر العلمي الثاين 6
 2013/ 32/10-30 كلةة الزراعة/ جامعة كركو  املؤمتر العلمي الدويل الثاين للبحوث الزراعةة 7
 2015ايار  25 كلةة الزراعة/ جامعة دياىل املؤمتر العلمي اخلامس جلمعةة علوم الدواجن العراقةة 8
 11/4/2016 كلةة اهلندسة/جامعة دياىل شة عم(ور  9

 2016نةتان  27 – 26 كلةة الزراعة/ جامعة دهو  املؤمتر العلمي الزراعي الثاين 10
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 :مقاالت عممية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العممية االخرى 

 

 

 

 

 تفاصيل االنجاز المر لالنجازرقم وتاريخ ا اسم االنجاز ت

 جياز اختبار متانة الحبيبات العمفية 18/11/2015في  4373 براءة اختراع 1
 جياز تصنيع خبز الرز  10/12/2015في  4398 براءة اختراع 2
 جياز قياس متانة الحبيبات العمفية تحت تاثير ضغط اليواء 15/5/2016في  889 نموذج صناعي 3
    
    


