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

 يةىيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 البيانات الشخصية: أوال 

 

 
 
 
 

 :المؤىالت العممية   : انياً 

  

 
 
 
 
 

  07902802684 موبايل    ديالى الجامعة  عمار طالب ذياب صالح التميمي  االسم الرباعي والمقب
 Dr.ammaraltememy@yahoo.com  البريد االلكتروني   الزراعة  الكمية  2016-11-27 تاريخ الميالد

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

رقم وتاريخ االمر  المؤىل
 لجامعيا

 الجامعة والكمية التخصص

   كمية الزراعة/ بغدادجامعة   حيوانية روة   30/6/2001 البكالوريس 
 كمية الزراعة/ بغدادجامعة     دواجنتغذية   12/5/2004في  6573 الماجستير 

 كمية الزراعة/ بغدادجامعة  دواجنادارة  14/8/2012في 4004ع .د الدكتوراة 

 
ة شخصية   صور
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 :العممي المقب   : ال اً 
  

 
 
 
 
 

 :-ف بيا الميام اإلدارية التي ُكل :رابعاً 
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  الميام اإلدارية  ت
 2/4/2014في  5267 البع ات والعالقات ال قافيةشعبة مسؤول  1
 15/8/2016في 1511   مجمس الكميةامين  2
3   
4   
5   
6   

 

 

 

لمحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العممية
 عمى المقب

 4/1/2006في  81 مدرس مساعد 
 14/8/2012في 4004ع .د مدرس

 10/1/2016في 411 أستاذ  مساعد
   استاذ



 3 

   :المجان التي شارك فييا: خامساً 

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

1 

 2013 وذذلٍك دسجاخ غالب انمغى فً انًاعرش شٍدادساج  عضوا  ايرحاٍَحنجُح 

2 
 
 
 

2 

 2015 جًٍغ انشعائم واالغاسٌح انرً ذًجذ انُظاو انغاتكاذالف  رئيسا  اذالف انشعائم واالغاسٌح انرً ذًجذ انُظاو انغاتكنجُح 

3 

3 

 2015 ذخشج نهطهثح ويُالشرهاػهى تحىز الاالششاف  عضوا  االشراف عمى بحوث تخرج الطمبةلجنة 

 2014 انطالب واالعاذزج تحمىلهى وواجثاذهى ذجاِ انكهٍح وانجايؼح ذؼشٌف  سئٍغا  حمىق االَغاٌ نجُح  4

ذثشػاخ يٍ اعاذزج انكهٍح واسعانها انى صُذوق دػى االٌراو ػٍ غشٌك جًغ  سئٍغا  دػى صُذوق االٌراو فً انكهٍحنجُح  5

 انجايؼح
2015 

 2015 اعرالل انثحىز انًمذيح نهرشلٍحذذلٍك  ػعىا  اعرالل تحىز انرشلٍح نجُح  6

وانرأكذ يٍ  انًُاهج انرؼهًٍٍح فً انكهٍاخ انًُاظشجنًشاجؼح  ػعىا  يشاجؼح انُظشاءنجُح  7

 ذطاتمها
2014 

 2014 ٌغ انكرة انًُهجٍح نهطهثح تكافح انًشاحمػهى ذىصانؼًم  سئٍغا  ٍَح انرؼهٍى فً انمغىيجانجُح  8

انًىاد وانجهضج انًخرثشٌح انرً ٌرى ششاءها يٍ لثم نجُح انًشرشٌاخ اعرالو  سئٍغا  فً انكهٍح اعرالو انًىاد واالجهضج نجُح  9

 وفحصها
2013-2014 

      
    المشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :ادساً س     

 الفترة  نوع المشاركة   اسم المشاركة  . م
1 

1 

 2014 جهغحسئٍظ  ندوة حقوق اإلنسان 

2 

2 

 2015 حعىس ندوة المكتبة االفتراضية وطريقة استخدامها 

3 

3 

 2015 حعىس المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل

 :الماجستير والدكتوراه :األنشطة العممية :سابعاً   

اعرؼًال انضَك تاعرشاعٍٍ وانًؼضص انحٍىي انًحهً كًحفضاخ ًَى فً األداء دساعح يماسَح نرأثٍش  عنوان رسالو الماجستير 

  اإلَراجً نفشوج انهحى
فً األداء  ذأثٍش إظافح يغرىٌاخ يٍ انًؼضص انحٍىي انزائة فً انًاء وانخهٍػ انرأصسي إنى انؼهٍمح الدكتوراه  اطروحةعنوان 

  اإلَراجً نذجاج تٍط انًائذج



 4 

:  ( ول لمنشرالمقب/المنشور)اإلنتاج العممي 

 مكان النشر اسم البحث   ين الباحث اءاسم ت
1 

1 

أ ير اضافة االسبرين في العمف لتحسين االداء االنتاجي والصحي ألفراخ المحم المرباة بك افة خ يحًذ ، ػًاس غانة رٌابشهشصاد ،  فاسط ػثذ ػهً 
 عالية

 انطة انثٍطشييجهح 

2 

23 

 كشتالء نهؼهىو انضساػٍحيجهح  ممقارنة تأثير اضافة حامض الستريك مع الزنك باستراسين في نسب بروتينات مصل دم فروج اللح يحًذ ، ػًاس غانة رٌابشهشصاد ،  فاسط ػثذ ػهً 

3 

3 

االَراجٍح وانُىػٍح نهثٍط انًُرج واالظذاد انًىجهح  يغرىٌاخ يخرهفح يٍ انًؼضص انحٍىي انًزاب تانًاء وانخهٍػ انرأصسي فً انصفاخ اثٍش اظافح حُا ججى ، ػًاس غانة رٌابشهًٍىٌ عؼذ ػثذ انحغٍٍ ، 

 كشتالء نهؼهىو انضساػٍحيجهح  ضتانذجاج انثٍا انٍُىكاعم ظذ يشض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االَراجً نهذجاج انثٍاض واػذاد تكرشٌا انمىنىٌ يغرىٌاخ يخرهفح يٍ انًؼضص انحٍىي انًزاب تانًاء وانخهٍػ انرأصسي فً االداء اظافح ذأثٍش حُا ججى ، ػًاس غانة رٌابشهًٍىٌ عؼذ ػثذ انحغٍٍ ،  4

Coliform وتكرشٌا Lactobacilli جفً ايؼاء انذجا 
 ػهىو انذواجٍيجهح 

ذأثٍش إظافح يغرىٌٍٍ يٍ انًؼضص انحٍىي انزائة تانًاء انًصُغ يحهٍا فً األداء اإلَراجً وصفاخ َىػٍح تٍط إَاز انغًاٌ  غانة رٌابػًاس  5

 يانٍاتاٌ
 دٌانى نهؼهىو انضساػٍحيجهح 

ٌط انًُرج يٍ انكًٍٍائً نهة يغرىٌاخ يخرهفح يٍ انًؼضص انحٍىي انًزاب تانًاء وانخهٍػ انرأصسي فً انرشكٍة ذأثٍش إظافح غانة رٌابػًاس  6

 ضدجاج انهىهًاٌ انثًُ انثٍا
 ٍَح نهؼهىو انضساػٍحاالسدانًجهح 

 دٌانى نهؼهىو انضساػٍحيجهح  واظافح يغرىٌاخ يخرهفح يٍ صٌد انغًغى انى انؼهٍمح فً دهىٌ يصم انذ ، سػذ سصولً ، ػًاس غانة ٌاب يحًذ انفعهًيشاد  7

إظافح َىػٍٍ يٍ األحًاض انؼعىٌح وانخهٍػ تٍُهًا إنى انؼهٍمح وذأثٍشها فً األداء اإلَراجً وصفاخ انزتٍحح نفشوج انهحى َىع  غانة رٌابػًاس  8

 308سوص 
 نهؼهىو انضساػٍح انثصشج يجهح

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 المرحمة  اسم المقرر  . م
 االولى  طيور داجنة مبادئ  1
 ال انية منتجات حيوانية صحة  2
 الرابعة طيور داجنة تغذية  3
 الرابعة يور داجنة طادارة  4
 عميادراسات  فروج لحم متقدم ادارة  5
 عميادراسات  دجاج بياض متقدمادارة  6
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 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
 لة عنوان الرسا اسم الطالب دكتوراة /ماجستير ت
بمستويات مختمفة  Lactic acidو Acetic acidاضافة الحامضيين العضويين تأ ير  عادل حسنمحمد  ماجستير 1

 الى العمف في االداء االنتاجي وبعض الصفات المايكروبية بالدجاج البياض 
في االداء االنتاجي حميب الكيفير المجفف الى العمف مستويات مختمفة من اضافة تأ ير  صبيح سممانمحمد  ماجستير 2

 دجاج البياضوصفات نوعية البيض وبعض الصفات المايكروبية بال

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد/ العراق  عموم الدواجنجمعية  1

    
 : الدورات التدريبية

 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد   اسم الدورة  . م

 2014 كمية الطب/ديالى جامعة  PCRالعمل عمى جياز كيفية  1
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: لمؤتمرات والندوات وورش العملا

 خ االنعقادتاري مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 2009كهٍح انضساػح  /تغذادجايؼح  األول لجمعٍت علو الدواجن العراقٍتالمؤتمر  1

 2011لاػح انحكٍى / تغذاد جايؼح  المؤتمر القطري للبحوث السراعٍت لوزارة السراعت    2

 2011كهٍح انضساػح  /تغذادجايؼح  الثانً لجمعٍت علو الدواجن العراقٍتالمؤتمر  3

/ مؤتمر جمعٍت علوم الدواجن فً كلٍت السراعت  4

 االنبار جامعت 

كهٍح انضساػح  /االَثاسجايؼح 
2012 

للبحوث السراعٍت  كلٍت  الثانًالمؤتمر العلمً  5

  جامعت دٌالى /السراعت

كهٍح انضساػح  /دٌانىجايؼح 
2013 

المؤتمر العلمً األول لعلوم وتكنولوجٍا االنتاج  6

 الحٍوانً 

كهٍح انضساػح  /تغذادجايؼح 
2013 

 2011            تغذادجايؼح /كهٍح انضساػح                      الندوة العلمية لتربية النعام في العراق  7

 2011           تغذادجايؼح /كهٍح انضساػح  في العراق  اإلبلالندوة العلمية لتربية وتحسين واقع  8

 2011           تغذادجايؼح /كهٍح انضساػح  الندوة العلمية لتربية وتطوير الغزالن في العراق 9

 2012تغذاد جايؼح / كهٍح انضساػح ندوة جمعية علوم الدواجن لتحسين واقع الطيور الداجنة في العراق 10

 21/5/2013جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح رؤية مستقبلية لواقع المحاصيل العلفية في العراق 11

 1/4/2013جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح تدوير المخلفات المنزلية  إعادة أساليب 12

 29/5/2013جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح الحليب في العراق بين الواقع والطموح أبقاروتربية  إنتاج 13

 4/3/2013جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح التلوث البيئي بالمواد الكيميائية الزراعية ومعالجته حيويا 14
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: (الخ,مقاالت عممية ,كتاب مساعد,كتب مترجمة ,براءة اختراع ,كتب مؤلفة)االنجازات واالنشطة العممية االخرى 

 

 

 12/3/2013جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح في الطيور الداجنة Prebioticمفهوم واستخدام السابق الحيوي  15

 6/4/2014سئاعح جايؼح دٌانى   المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل  16

 4/3/2014جايؼح دٌانى  / كهٍح انضساػح  الندوة العلمية لجمعية علوم الدواجن العراقية  17

 2014جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح  ندوة حقوق اإلنسان  18

 2014جايؼح دٌانى / كهٍح انضساػح  ندوة المكتبة االفتراضية وطريقة استخدامها  19

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

المعزز الحيوي الذائب بالماء واستخدامو في تقميل تصنيع  22/4/2013في  3576 اختراعبراءة  1
 اإلنتاجي األداءلرضيعة وتحسين لدى العجول ا اإلسيالحاالت 

 دجاج البياض لدى ال
    

    
    
    


