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 جامعة ديالى                                                                                                                            _  وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                   
                                           كمية الزراعة قسم االنتاج الحيواني                                                                

 يةىيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 البيانات الشخصية: أوال 

 

 
 
 
 
 
 

 :المؤىالت العممية   : انياً 

 07717730814   موبايل ديالى   الجامعة  عمي جواد رزوقي جعفر الحداد االسم الرباعي والمقب

  البريد االلكتروني  الزراعة   الكمية  1958 تاريخ الميالد
Ali58jawad@gmail.com  

رقم وتاريخ امر  االنتاج الحيواني   القسم متزوج الحالة االجتماعية 
 التعيين

  في 81االمر الجامعي  
4/1/2006 

 الجامعة والكمية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤىل
 البكالوريس 

  28/7/1981 في 4560
بكموريوس عموم في 

ال روة /  الزراعية 
 الحيوانية

 كلٍة الزراعة– جامعة بغداد   
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 :المقب العممي   : ال اً 
  

 
 
 
 
 
 

 :-الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً 
 

 رقم وتاريخ االمر االداري الميام اإلدارية  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 كلٍة الزراعة – جامعة بغداد    تغذية دواجن 9/3/1987 في 3417 الماجستير 

    الدكتوراة 

رقم وتاريخ االمر الجامعي لمحصول  الدرجة العممية
 عمى المقب

 23/1/2006 في 77 مدرس مساعد 

 24/6/2012 في 9609 مدرس
  أستاذ  مساعد

   استاذ
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   :المجان التي شارك فييا: خامساً 

 فترة عمل المجنة  ميام المجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري  اسم المجنة  ت
1 

1 

 سنة واحدة الوقاية والسالمة من الحرائق والظروف الجوية  عضو 12/10/2014 في1748 لجنة الوقاية والسالمة
2 
 
 
 

2 

 مستمر الى االن ادامة المختبرات واالشراف عمى العمل فييا عضو مختبر 12/10/2014 في1748 لجنة ادارة المختبرات العممية
3 

3 

 2016مستمر لغاية  تقييم بحوث التخرج لطمبة المرحمة الرابعة عضو 12/10/2014 في1748 لجنة مناقشة بحوث الدواجن

 
    المشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادساً 

 الفترة  نوع المشاركة  اسم المشاركة   . م
1 

1 

 شيرية  تبرعات مستمرة بمبالغ من المال  دعم الجيش والحشد الشعبي
2 

2 

 شيرية مبمغ شيري لمعامل في الحقل الحيواني دعم الحقل الحيواني 
3 

3 

 في حالة حدو يا مبمغ من المال  مشاركات انسانية لممرضى من الموظفين وحاالت الوفاة 

 

 :األنشطة العممية :سابعاً   

 :الماجستير والدكتوراه 

 استخدام بروتينات احادية الخمية في تغذية فروج المحم عنوان رسالو الماجستير 
  عنوان اطروحة الدكتوراه 
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  : (المقبول لمنشر/المنشور)اإلنتاج العممي 

 مكان النشر اسم البحث  اسماء الباح ين   ت
1 

1 

عمي جواد رزوقي                                     

 

 

 اللحملفروج  على االداء االنتاجياستخدام مياه االبار تاثير 
 
 
 

 اللحملفروج  االنتاجي

 

 مجمة ديالى لمعموم الزراعية
2 

23 

تاثير اضافة مسحوق درنات الزنجبيل الى الماء والعلف على االداء االنتاجي لفروج اللحم  عمي جواد رزوقي                                    
 

 

 مجمة ديالى لمعموم الزراعية
3 

3 

دراسة الوزن والوزن النسبي لبعض القطعيات واالعضاء الداخلية باعمار   عمي جواد رزوقي
 . Ross 308مختلفة الناث فروج اللحم 

 
 . Ross 308مختلفة الناث فروج اللحم 

 

 

مجمة ديالى لمعموم الزراعية 

 4 

3 

عمي جواد رزوقي ونياد عبد 
 المطيف عمي

 Ross 308 أيام على االداء االنتاجي لفروج اللحم 7تاثير وزن االفراخ عند عمر 

 

 مجمة الفرات لمعموم الزراعية

5 

3 

 مجمة البصرة لمعموم الزراعيةوعوامل الخزن في بعض الصفات النوعية لمبيض  (Hubbard classic )تا ير عمر اميات فروج المحم  عمي جواد رزوقي

6 

3 

 Pimpinella )ومسحوق بذور اليانسون  (Nagella sativa)تا ير اضافة مسحوق بذور الحبة السوداء  عمي جواد رزوقي

anisum)  دجاج الموىمان البني لبيضنوعية  الصفاتالفي العميقة عمى 

 

 مجمة عموم الدواجن العراقية

7 

3 

عمي جواد رزوقي واسامة 
 احمد لطيف

الصفات  وبعض على  االداء االنتاجي في العليقة (Curcuma longa)تأثير استخدام مسحوق نبات الكركم 
الفسلجية لفروج اللحم 

 

 مجمة كربالء لمعموم الزراعية

8 
 

نياد عبد المطيف عمي وعمي 
 جواد رزوقي

الى العليقة في بعض الصفات الفسلجية لدم فروج اللحم  ( Cinnamomum cassia  )تاثير اضافة مسحوق الدارسين 
Ross 308 

 مجمة الم نى لمعموم الزراعية

9 
 

عمي جواد رزوقي واسامة 
 احمد لطيف

 Pimpinella)   بذور الٍانسونو( Nagella sativa) بذور الحبة السوداء ي اضافة مسحوقتأثٍز

anisum )صفات الدم الكٍموحٍوٌة وبعض  االداء االنتاجً فً علٍقة دجاج البٍض لوهمان البنً الى.  

 

 مجمة ديالى لمعموم الزراعية
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 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا
 المرحمة  اسم المقرر  . م
 االولى مبادىء انتاج حيواني 1
 ال ال ة العممي/ تفقيس وادارة مفاقس  2
 ال ال ة( SPSSالبرنامج االحصائي ( 3/حاسوب  3
 الرابعة العممي/ ادارة وانتاج دواجن  4
 الرابعة العممي/ امراض دواجن  5
 الرابعة تغذية دواجن النظري والعممي 6

 
 

 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب دكتوراة /ماجستير ت

    

  :  العضوية في الجمعيات العممية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد جمعية عموم الدواجن العراقية  1
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 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم الدورة   . م

التربية الحدي ة لدجاج المحم والبيض  1
 باستخدام وسائل االيضاح المرئية

المركز االرشادي والتدريبي 
 الزراعي في ديالى

17 -21/ 4/2011 

2 

 

دورة طرائق تدريس  
واختبار سالمة لغة عربية 

 
 

 جامعة ديالى –كمية التربية 
  جامعة ديالى–كمية التربية 

14/1 – 21/2/2006  
3/6/2006 

 3/11/2007  جامعة ديالى–كمية اليندسة  دورة كفاءة حاسوب 3

: لمؤتمرات والندوات وورش العملا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

مشاركة ببحث وعضو في المؤتمر العممي الخامس  1
لجمعية عموم الدواجن العراقية الذي انعقد تحت شعار 

ازدىار صناعة الدواجن العراقية يساىم في االمن 
 الغذائي

كمية - جامعة ديالى 
 قسم االنتاج –الزراعة 

 الحيواني

25/4/ 2015 
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حضور الندوة العممية التي انعقدت بعنوان رؤى في  2
 تحسين االغنام المحمية 

كمية - جامعة ديالى 
 قسم االنتاج –الزراعة 

 الحيواني

24/12/2014 

حضور الندوة العممية ال ال ة التي عقدت بعنوان  3
 تحديات وافاق تربية الطيور الداجنة في العراق

كمية - جامعة ديالى 
 قسم االنتاج –الزراعة 

 الحيواني

4/3/2014 

حضور الندوة التي انعقدت بعنوان المواءمة بين  4
 مخرجات التعميم العالي وسوق العمل 

كمية - جامعة ديالى 
 الزراعة 

6/4/2014 

 
حضور الندوة العممية الموسعة التي انعقدت بعنوان  5

 التوجيات الحدي ة في ادارة الدواجن
كمية - جامعة بغداد 

 قسم االنتاج –الزراعة 
 الحيواني

27/3/2013 

حضور الندوة العممية التي انعقدت بعنوان انتاج  6
 وتربية ابقار الحميب في العراق بين الواقع والطموح

كمية - جامعة ديالى 
 الزراعة 

29/4/2013 

حضور الندوة العممية االولى لمحصول الذرة الصفراء  7
المنعقدة بعنوان التقنيات الحدي ة والمستحد ة في 

 تطوير زراعة الذرة الصفراء الربيعية في العراق

كمية - جامعة ديالى 
 الزراعة

22/12/2014 
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: (الخ,مقاالت عممية, كتاب مساعد,كتب مترجمة ,براءة اختراع ,كتب مؤلفة)االنجازات واالنشطة العممية االخرى 

 

 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

تغذية الطيور الداجنة  )ترجمة كتاب مساعد بعنوان  1
 (التجارية 

ترجمة كتاب في تغذية الطيور الداجنة التجارية  تاليف ليسون  2013
 2008كندا نسخة / وسمرس من جامعة كيمف 

 فصول يضم معمومات حدي ة في مجال تغذية 9يتكون من 
الطيور الداجنة المرباة تجاريا واليدف من ترجمتو اعتباره كتاب 

مساعد يحتاجو طمبة قسم االنتاج الحيواني في الجامعات 
العراقية والعاممين والباح ين في مجال تربية وادارة وتغذية 

 الطيور الداجنة في العراق
تحتوي النشرة معمومات مفصمة حول فايروس ومرض انفمونزا  2006 نشرة فنية بعنوان انفمونزا الطيور في العراق والعالم  

الطيور منذ بداية انتشاره في العراق والعالم  
 2006مع طرق الوقاية والعالج المقترحة  ولغاية عام 


