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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  

  

 
 
 

االسم الرباعي 
  07703446166 موبايل   ديالى  الجامعة  محمد أحمد شويل كاظم واللقب

  البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  26/4/1979 تاريخ الميالد
MohammdShwayel@gmail.com 

رقم وتاريخ امر  نتاج الحيواني  ل ا القسم  متزوج  الحالة االجتماعية 
  12/2/2006في    1048  التعيين

 الجامعة والكلية التخصص ريخ االمر الجامعيرقم وتا المؤهل
  جامعة بغداد / كلية الزراعة  علوم في الزراعة / الثروة الحيوانية    30/6/2001  في     780 س و البكالوري

  / كلية الزراعة  بغدادجامعة   علوم في الزراعة / الثروة الحيوانية   16/2/2005  في      2219 الماجستير 
 جامعة بغداد / كلية الزراعة   الثروة الحيوانية / إنتاج ماشية الحليب 24/7/2014في   3284د.ع/  هاالدكتور 

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 

 
 :المهام الدارية التي ُكلف بها  :رابعا  

 
 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام الدارية ت
1     

2      

3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 ة عمل اللجنة فتر  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 

1 

   عضو   2008  لجنة الحقل الحيواني
2 
 
 
 

   عضو   2015 متحانيةالاللجنة 

 للحصول على اللقب رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
  12/2/2006 في   1048 مدرس مساعد 

  20/4/2011 في   5771 مدرس
 18/11/2015في   16298 أستاذ  مساعد

   استاذ
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   رئيس اللجنة 2016 لجنة التصحيح األلكتروني 3
4 

3 

    رئيس اللجنة  2016 لجنة ذبح الحيوانات المنبوذة
    عضو  2016  لجنة التشجير 5
   عضو  2016 دراساتالتنافسي لل االمتحانلجنة تصحيح  6
   رئيس اللجنة 2017 لجنة شطب الموجودات 7
   عضو  2017 لجنة األشراف على الحقول الزراعية للكلية 8

 
    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 
1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 الماجستير  ةعنوان رسال
ومخلفات زراعته إلى العليقة في بعض  Pleurotus ostreatusتأثير اضافة الفطر المحاري 

 الصفات االنتاجية والفسلجية لذكور فروج اللحم

اجي عامل وغير المعامل بالفورمالديهايد في األداء اإلنتالم تأثير الرش بالماء وإضافة بذور الينسون الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 والفسلجي ألبقار الهولشتاين تحت اإلجهاد الحراري
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 ثامنا  : البحوث المنشورة :

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت

إلى عليقة فروج اللحم  في بعض الصفات   Pleurotus ostreatusتأثير اضافة الفطر المحاري  ضياء خليل ابراهيم و سنبل جاسم حمودي و محمد أحمد شويل 1
 الفسلجية واالنتاجية  

 مجلة التقني / كلية العلوم

إلى العليقة في بعض   Pleurotus ostreatusتأثير اضافة نسب من مخلفات زراعة الفطر المحاري  ضياء خليل ابراهيم و سنبل جاسم حمودي و محمد أحمد شويل 2
  CDجية لذكور امهات  فروج اللحم فاوبرو خط الصفات الفسل

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

في العليقة في بعض الصفات   Pleurotus ostreatusتأثير استعمال مخلفات زراعة الفطر المحاري  ضياء خليل ابراهيم و سنبل جاسم حمودي و محمد أحمد شويل 3
 اإلنتاجية  والنوعية لذكور كتاكيت اللحم

 مجلة المصرية للتغذية واألعالفال

 األداء اإلنتاجي لذكور فروج اللحم المغذاة على عالئق تحتوي على نسب مختلفة من الفطر المحاري ضياء خليل ابراهيم و سنبل جاسم حمودي و محمد أحمد شويل 4
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة / جامعة 

 جنوب الوادي / مصر

5 

1 

 محمد أحمد شويل                                          
 

بشار ادهم احمد                                    ظافر شاكر 
 عبد اهلل
 

بشار ادهم احمد                                    ظافر شاكر 
 عبد اهلل

 

الزعتر   سحوق ورقونسب مختلفة من مالمضاد الحيوي كلورتتراسايكلين تأثير إضافة 
     Thymus vulgarise      إلى العليقة في بعض الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم 

 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

6 

23 

 محمد أحمد شويل             
ق الزعتر ونسب مختلفة من مسحوق ورالمضاد الحيوي كلوروتتراسايكلين تأثير إضافة 

      Thymus vulgarise حم    لعليقة في بعض الصفات الفسلجية  لفروج اللإلى ا   

 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

7 

3 

لفسلجية في مصل تأثير استعمال نسب مختلفة من بذور الحلبة في العليقة على بعض الصفات ا محمد أحمد شويل     و علي شهاب القيسي      
 الدم للنعاج العواسية المحلية

 

 رفةمجلة ديالى للعلوم الص

 ناطق حميد القدسي   و  محمد احمد شويل 8

 

ألبقار   األداء اإلنتاجيالمعامل وغير المعامل بالفورمالديهايد في  تأثير الرش بالماء وإضافة بذور الينسون

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية الهولشتاين تحت اإلجهاد الحراري

 ناطق حميد القدسي   و  محمد احمد شويل 9

 

الفسلجي ألبقار  األداء الفسلجي ايد فيالمعامل وغير المعامل بالفورمالديه بالماء وإضافة بذور الينسون تأثير الرش

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية الهولشتاين تحت اإلجهاد الحراري

لنعيميتأثير استعمال التبن المعامل بالفطريات في األداء النتاجي لحمالن ا ماجد حميد رشيد ومحمد احمد شويل 10  مجلة البصرة للعلوم الزراعية 

إلى    Saccharomyces cerevisiaeتأثير إضافة مستويات مختلفة من خميرة الخبز  محمد أحمد شويل و ماجد حميد رشيد 11
 العليقة على بعض الصفات الفسلجية للدم في الكباش العواسية المحلية

 

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية
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تأثير إضافة الينسون المعامل وغير المعامل بالفورمالديهايد الى العليقة في بعض صفات  محمد أحمد شويل 12
 الدم للكباش العواسية المحلية

 

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية

 

 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهااتاسعا  : 
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 الثالثة صحة حيوان 1
 ةالثالث امراض حيوان 2
 االولى مبادئ طيور داجنة 3
 الرابعة إنتاج أغنام وماعز 4
 الثالثة أعالف وعالئق 5
 الثالثة فسلجة حيوان 6
 الثالثة فسلجة طيور داجنة 7
 الرابعة ادارة ابقار حليب 8
 الرابعة إنتاج الجاموس 9

 
 الشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

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

 
 : الدورات التدريبية

 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 2003 كلية العلوم/بغداد الحاسبات 

 2005 وزارة العمل والشؤون النكليزيةاللغة  

 2006 كلية التربية/ديالى التدريسطرائق  

  كلية الزراعة/ديالى SPSSالتحليل األحصائي باستخدام برنامج  

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 كلية الزراعة / جامعة بغداد                   2013 التقنيات الحديثة في إدارة ابقار الحليب تحت الجهاد الحراري                   1

2014كانون األول     24  رؤى في تحسين واقع األغنام المحلية  2       كلية الزراعة / جامعة ديالى 
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,انجازات واالنشطة العلمية االخرى ا

 

 
 تفاصيل االنجاز م وتاريخ االمر لالنجازرق اسم االنجاز ت

 كتاب مساعد منهجي  تقنيات رعاية العجول 1


