
 1 

           جامعة ديالى                                                                                                                  _  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                   
                                                          الحيواني        اإلنتاجقسم  - الزراعةكلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 

 البيانات الشخصية: أوال 

 

 
 
 
 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 
 

 
 

االسم الرباعي 

 واللقب

رائد إبراهيم خليل إبراهيم 

 المجمعي
   موبايل ديالى لجامعةا

 البريد االلكتروني الزراعة الكلية 9187/   6/  02 تاريخ الميالد
Dr.Raed@agriculture.uodiyala.edu.iq 

raaed.almjamaii1978@gmail.com 

 يالحيوان اإلنتاج القسم متزوج الحالة االجتماعية
 أمررقم وتاريخ 

 التعيين
 4222/ 11/  42في  8426األمر الجامعي   

 الجامعة والكلية التخصص الجامعي األمررقم وتاريخ  الشهادة

 جامعة بغداد   –كلية الزراعة   علوم الثروة الحيوانية   02/6/0222  البكالوريوس

  جامعة بغداد  –عة اكلية الزر علوم الثروة الحيوانية    0220/ 9/ 00  في   9871 الماجستير 

 جامعة الموصل –كلية الزراعة و الغابات  فسلجة حيوان  –علوم الثروة الحيوانية  96/1/0299في 0/99/1218  الدكتوراه
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  

 

 ياإلدار األمر –الجامعي  األمررقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

 42/14/4222في  442االمر االداري   جامعة ديالى –في كلية الزراعة  تدريسي 1

 42/4/4226في  68االمر االداري   جامعة ديالى –أمين مجلس كلية الزراعة  4

 42/12/4211في   1662االمر االداري    - 48/2/4211في   222االمر االداري   ديالى للعلوم الزراعيةمدير تحرير مجلة  2

    42/11/4212في  16261االمر الجامعي  جامعة ديالى –كلية الزراعة  -معاون العميد للشؤون العلمية   2

   6/6/4216في   1622االمر االداري   تحرير مجلة ديالى للعلوم الزراعية عضو هيئة 2

 

 
 
 
 

 اللقب للحصول على الجامعي األمررقم وتاريخ  الدرجة العلمية

 00/8/0226في 0819 مدرس مساعد 

 02/1/0221في  1672   مدرس

   07/99/0290في  97089 أستاذ  مساعد

 91/6/0298اعتبارا من  96/8/0297في  1810 أستاذ

file:///F:/النشاطات%20العلمية%20-%20د.خالد%20حامد/السيرة%20العلمية%20و%20الذاتية%20د.خالد%20حامد%20-%20كاملة/اوليات%20النشاطات%20العلمية/المباشرة%20و%20النقل%20الى%20كلية%20الزراعة.pdf
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   :اللجان التي شارك فيها: خامسا  

 اسم اللجنة ت
 األمررقم وتاريخ 

 اإلداري -الجامعي 
 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب

 لجنة جرد 1
في   26األمر اإلداري 

16/1/4222 
 1/4222-22-16من  جرد موجودات الكلية عضوا

 أستقبال الطلبةلجنة  4
في 222 األمر اإلداري

46/2/4222 
 عضوا

استقبال الطلبة الجدد للعام 

 4228-4222الدراسي 

 4222بداية الفصل الخريفي 

 

 مشترياتلجنة  2
في  228األمر اإلداري 

1/11/4222 
 عضوا

تلبية حاجة الكلية من المواد  المطلوبة 

 حسب األجراءات األصولية

ولغاية انتهاء فترة  1/11/4222

 التكليف

 عضوا  متحانيةاللجنة األ 2
ادارة سير االمتحانات في قسم 

 الثروة الحيوانية
 4222/4228للعام الدراسي 

 اللجنة  األمتحانية 2
في  126األمر اإلداري 

14/2/4226 
 عضوا

ادارة سير االمتحانات في قسم 

 الثروة الحيوانية
 4228/4226للعام الدراسي 

 لجنة استالل معاملة ترقية 8
  في 1626األمر اإلداري 

2/12/4212 
 4212 كشف استالل معاملة ترقية عضوا

 لجنة شطب الحيوانات الهالكة 6
في  226األمر اإلداري 

42/4/4211 
 رئيسا

شطب الحيوانات الهالكة في الحقل 

 الحيواني التابع للكلية
 4211خالل النصف األول من 

6 
كلية  لجنة تعضيد البحوث في 

 جامعة ديالى -الزراعة 
 

في  9209داري األمر اإل

6/6/0299 
 عضوا

ترويج طلبات تعضيد البحوث في 

 كليةال
 0290/  0299العام الدراسي 

 لجنة إدارة الحقل الحيواني 2

في  1266األمر اإلداري 

12/2/4211 

 

 المتابعة العلمية للحقل الحيواني عضوا
 4211/4214العام الدراسي 

 

12 
اللجنة العلمية لقسم الثروة 

 الحيوانية
 عضوا ومقرر 12/2/4211في  1268

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
 4211/4214العام الدراسي 

11 
الندوة العلمية االولى للبحث 

 جامعة ديالى –العلمي 

  4246األمر الجامعي  

 في

12  /4  /4214 

 4214/  2/ 6لغاية   4/  12 االعداد و ادارة الندوة العلمية عضوا
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 بة األفتراضيةلجنة المكت 14
في  222األمر اإلداري 

8/2/4214 
 عضوا

متابعة شؤون االشتراك و استخدام 

 المكتبة االفتراضية
4214 

12 
لجنة تاثيث وتجهيز الكلية و القسم 

 العلمي

  6482األمر الجامعي  

 4214/  2/  12في 
 رئيس اللجنة

تحديد احتياجات العمادة و القسم 

 العلمي
4214 

 تحانيةاللجنة االم 12
في   1222االداري  األمر 

6  /8  /4214 
 عضوا

ادارة سير االمتحانات في قسم 

 الثروة الحيوانية
4211 - 4214 

12 
اللجنة العلمية لقسم الثروة 

 الحيوانية

في  4241األمر االداري  

14/11/4214 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
4214- 4212 

 شاريلجنة المكتب االست 18
م .م.األمر الجامعي  أ

 2/4/4212في  1222/
 المكتب االستشاري في كلية الزراعة عضوا

لغاية  12/4/4212

12/4/4218 

16 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني 

 كلية الزراعة –

/  8في   1661األمر االداري  

11  /4212 
  التحضير و ادارة جلسات المؤتمر عضوا

16 
حانية لطلبة الدراسات اللجنة األمت

 العليا

في  1262داري األمر األ

11/14/4212 
 اللجنة رئيس

ادارة ومتابعة سير أمتحانات طلبة 

 الماجستير
 4212/4212العام الدراسي 

 اللجنة األمتحانية 12
في 22األمر اإلداري 

6/1/4212 
 عضو ا

إدارة ومتابعة امتحانات الدراسة األولية 

 إلقسام الكلية
 4212/4212دراسي العام ال

 لجنة دراسة استحداثات  42
في 666األمر الجامعي 

42/1/4212 
 عضوا

دراسة اإلستحداثات المتعلقة باألقسام 

 العلمية في كليات جامعة ديالى
4212 

 لجنة إنضباط الطلبة 41
في 22األمر األداري 

2/1/4212 
 رئيسا

تقويم سلوك الطلبة المخالفين للقوانين 

 يةواألعراف الجامع
 4212/4212العام الدراسي 

 لجنة تحقيقية 44
في 824األمر األداري 

21/2/4212 
 رئيسا

التحقق في ما ورد بإمر اللجنة التحقيقية 

 وإتخاذ اإلجراءات القانونية
4212 

42 
لجنة مقابلة المتقدمين واإلشراف 

 على إمتحان القبول

 622/ع.األمر األداري د

 1/6/4212في 
 رئيسا

ان ومقابلة الطلبة إدارة اإلمتح

 المتنافسين على مقاعد دراسة الماجستير
4212 

 لجنة الجامعة المنتجة 42
. د.األمر الجامعي ش

 2/14/4212في  18466
 عضوا

مناقشة مقترحات المشاريع المنتجة في 

كليات جامعة ديالى ورفعها إلى اللجنة 

الوزارية في وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 ولغاية اآلن 2/14/4212

42 
اللجنة التحضيرية لندوة تحسين 

 األغنام المحلية

في  4422األمر اإلداري

6/14/4212 
 عضوا

التحضير و ادارة محاور الندوة 

 العلمية
42/14/4212 
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 لجنة استالل معاملة ترقية 48
في   226األمر اإلداري 

2/2/4212 
 4212 كشف استالل معاملة ترقية عضوا

 عاملة ترقيةلجنة استالل م 46
في   622األمر اإلداري 

12/2/4212 
 4212 كشف استالل معاملة ترقية عضوا

 لجنة استالل معاملة ترقية 46
في   1222األمر اإلداري 

21/2/4212 
 4212 كشف استالل معاملة ترقية رئيسا

42 
اللجنة التربوية لطلبة المرحلة 

 الثانية

في  1842األمر األداري 

12/2/4212 
 عضوا

ابعة المعوقات التي تواجه طلبة مت

المرحلة الثانية  ورفعها إلى رئاسة 

 القسم لغرض معالجتها
 4212/4218العام الدراسي 

 لجنة منحة الطلبة 22
في  1842األمر األداري 

12/2/4212 
 عضوا

متابعة وصول المنحة وتوزيعها إلى 

 الطلبة
 4212/4218العام الدراسي 

 لجنة الوقاية والسالمة 21
في  1842ألمر األداري ا

12/2/4212 
 رئيسا

تقويم اجراءات السالمة  والوقاية ورفع 

تقريرها إلى رئيس القسم لمعاجة 

 مواطن الخلل
 4212/4218العام الدراسي 

 لجنة استالل معاملة ترقية 24
في   1262األمر اإلداري 

46/12/4212 
 4212 كشف استالل معاملة ترقية عضوا

22 
اإلمتحان لجنة وضع أسئلة 

 التنافسي لطلبة الماجستير

في  1222األمر اإلداري 

14/6/4218 
 عضوا

وضع أسئلة اإلمتحان التنافسي 

الماجستير / للمتقدمين للدراسات العليا 

 0296/0298للعام الدراسي 
4218 

 لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه 22
 2/6/622األمر اإلداري

 2/2/4218في 
 4218/تشرين أول  معة تكريتجا –كلية الزراعة  عضوا

 لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه 22
 2/6/681األمر اإلداري

 2/2/4218في 
 4218/تشرين أول  جامعة تكريت –كلية الزراعة  عضوا

 لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه 28
 2/6/684األمر اإلداري

 2/2/4218في 
 4218/تشرين أول  جامعة تكريت –كلية الزراعة  عضوا

26 
 لجنة تحقيقية

في 1682األمر األداري 

46/2/4218 
 رئيسا

التحقق في ما ورد بإمر اللجنة 

 التحقيقية وإتخاذ اإلجراءات القانونية
4218 

قسم اإلنتاج /اللجنة العلمية  26

 الحيواني

في 1668األمر األداري 

16/12/4218 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
 4218/4216 العام الدراسي

22 
 لجنة تطوير المناهج

في 1668األمر األداري 

16/12/4218 
 عضوا

متابعة تحديث المناهج الدراسية 

 لقسم اإلنتاج الحيواني 
 4218/4216العام الدراسي 
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22 
 لجنة مذكرة تفاهم 

في 4266األمر األداري 

42/14/4218 
 عضوا

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة 

 ة ديالىمع مديرية زراع
4216 

اللجنة التربوية لطلبة المرحلة  21

 الثانية

في 1668ألمر األداري 

16/12/4218 
 عضوا

متابعة المعوقات التي تواجه طلبة 

المرحلة الثانية  ورفعها إلى رئاسة 

 القسم لغرض معالجتها
 4218/4216العام الدراسي 

24 
 لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه

 2/6/1226األمر اإلداري

 42/1/4218في 
 4216/شباط  جامعة تكريت –كلية الزراعة  عضوا

اللجنة المركزية لمتابعة وتدقيق  22

 اللجان األمتحانية

في  1212األمر اإلداري 

2/2/4216 
 عضوا

متابعة عمل اللجان اإلمتحانية في 

 الكلية
4216 

لجنة محاور اعتماد معايير تقييم  22

 األداء المؤسسي لكلية الزراعة 

في  1121األمر اإلداري 

42/2/4216 
 رئيسا

متابعة  المحور المتعلق 

 بالتكنولوجيا واإلنظمة اإللكترونية
4216 

22 
 لجنة تصحيح األمتحان التنافسي

في  1242األمر اإلداري 

41/8/4216 
 عضوا

تصحيح أسئلة المتقدمين لدراسة 

 الماجستير لقسم اإلنتاج الحيواني
4216 

28 
 تلجنة جمع البيانا

في  4286األمر اإلداري 

14/12/4216 
 عضوا

متابعة انشطة قسم اإلنتاج 

 الحيواني من خالل الوثائق
4216 

قسم اإلنتاج /اللجنة العلمية  26

 الحيواني

في 4262األمر األداري 

12/12/4216 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
 4216/4216العام الدراسي 

قسم اإلنتاج /ليا لجنة الدراسات الع 26

 الحيواني

في 4262األمر األداري 

12/12/4216 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي والية سير  

 الدراسات العليا في القسم  
 4216/4216العام الدراسي 

22 
 لجنة تطوير المناهج

في 4262األمر األداري 

12/12/4216 
 عضوا

متابعة تحديث المناهج الدراسية 

 ي لقسم اإلنتاج الحيوان
 4216/4216العام الدراسي 

اللجنة التربوية لطلبة المرحلة  22

 الثانية

في 4262األمر األداري 

12/12/4216 
 عضوا

متابعة المعوقات التي تواجه طلبة 

المرحلة الثانية  ورفعها إلى رئاسة 

 القسم لغرض معالجتها
 4216/4216العام الدراسي 

21 
 لجنة مناقشة بحوث التخرج

في 4262ي األمر األدار

12/12/4216 
 عضوا

مناقشة بحوث التخرج لطلبة 

 المرحلة الرابعة
 4216/4216العام الدراسي 

لجنة محاور اعتماد معايير تقييم  24

 األداء المؤسسي لكلية الزراعة 

في 224األمر اإلداري 

41/4/4216 
 رئيسا

متابعة  المحور المتعلق 

 بالتكنولوجيا واإلنظمة اإللكترونية
4216 

22 

 
 اللجنة التحضيرية لندوة علمية

في 222األمر اإلداري 

8/2/4216 
 عضوا

التحضير و ادارة محاور الندوة 

 العلمية
14/2/4216 
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لجنة وضع أسئلة اإلمتحان التنافسي  22

 (الدبلوم العالي/الماجستير )

 ع.د األمر اإلداري

 22/2/4216في 882
 عضوا

وضع أسئلة اإلمتحان التنافسي 

 (الدبلوم العالي/الماجستير )
4216 

لجنة تصحيح الدفاتر اإلمتحانية  22

الماجستير )للمتقدمين للدراسات

 (الدبلوم العالي/

 ع.د األمر اإلداري

 22/2/4216في 882
 عضوا

تصحيح أسئلة اإلمتحان التنافسي 

 (الدبلوم العالي/الماجستير )
4216 

قسم اإلنتاج /اللجنة العلمية  28

 الحيواني

في 1261ي األمر األدار

2/2/4216 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
 4216/4212العام الدراسي 

قسم اإلنتاج /لجنة الدراسات العليا  26

 الحيواني

في 1261األمر األداري 

2/2/4216 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي والية سير  

 الدراسات العليا في القسم  
 4216/4212العام الدراسي 

26 
 نة تطوير المناهجلج

في 1261األمر األداري 

2/2/4216 
 عضوا

متابعة تحديث المناهج الدراسية 

 لقسم اإلنتاج الحيواني 
 4216/4212العام الدراسي 

اللجنة التربوية لطلبة المرحلة  22

 الثانية

في 1261األمر األداري 

2/2/4216 
 رئيسا

متابعة المعوقات التي تواجه طلبة 

ورفعها إلى رئاسة المرحلة الثانية  

 القسم لغرض معالجتها
 4216/4212العام الدراسي 

82 
 لجنة مناقشة بحوث التخرج

في 1261األمر األداري 

2/2/4216 
 رئيسا

مناقشة بحوث التخرج لطلبة 

 المرحلة الرابعة
 4216/4212العام الدراسي 

لجنة إدارة الحلقات الدراسية  81

 لطلبة الدراسات العليا

في  4822ي األمر اإلدار

14/11/4216  
 رئيسا

إدارة الحلقات الدراسية لطلبة 

 الدراسات العليا
 4216/4212العام الدراسي 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي  84

 الطالبي األول لبحوث التخرج

في  4222األمر اإلداري 

2/14/4216  
 عضوا

أكمال المتطلبات  الخاصة بالمؤتمر 

العلمي الطالبي األول لبحوث 

 التخرج
 4212/نيسان / 42-22

82 
 لجنة تحقيقية

في 2186األمر األداري 

46/2/4218  
 رئيسا

التحقق في ما ورد بإمر اللجنة 

 التحقيقية وإتخاذ اإلجراءات القانونية
4216 

لجنة التسجيل لتطبيق نظام  82

 المقررات

في  622األمر اإلداري 

16/2/4212  
 عضوا

تطبيق نظام المقررات لقسم 

 ج الحيوانياإلنتا
4212/4242 

لجنة األشراف لتطبيق  نظام  82

 المقررات

في  622األمر اإلداري 

16/2/4212  
 عضوا

تطبيق نظام المقررات لقسم 

 اإلنتاج الحيواني
4212/4242 

 لجنة جمع البيانات  88

 

 

في  1411األمر اإلداري 

42/2/4212  
 عضوا

لجمع البيانات المتعلقة بقسم 

 اإلنتاج الحيواني
4212 
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86 
لجنة خبراء وضع أسئلة اإلمتحان 

 التقويمي

األمر الجامعي 

في  1442/ع/8/6

2/8/4212  

 عضوا
وضع أسئلة اإلمتحان التقويمي 

 للتخصصات الزراعية 
 4216/4212العام الدراسي 

لجنة وضع أسئلة اإلمتحان التنافسي  86

 (الدبلوم العالي/الماجستير )

في 222   األمر اإلداري

16/8/4212 
 عضوا

وضع أسئلة اإلمتحان التنافسي 

 (الدبلوم العالي/الماجستير )
4212 

لجنة تصحيح الدفاتر اإلمتحانية  82

الماجستير )للمتقدمين للدراسات

 (الدبلوم العالي/

في 222   األمر اإلداري

16/8/4212 
 عضوا

تصحيح أسئلة اإلمتحان التنافسي 

 (الدبلوم العالي/الماجستير )
4212 

تحديد المعاييرالخاصة لجنة  62

 الكندية ( AIC)باألعتمادية 

س في 81األمر اإلداري 

16/6/4212 
 4216/4212العام الدراسي   عضوا

قسم اإلنتاج /اللجنة العلمية  61

 الحيواني

في 4222األمر األداري 

42/2/4212 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي في القسم 

 وتطويره
 4212/4242العام الدراسي 

قسم اإلنتاج /الدراسات العليا  لجنة 64

 الحيواني

في 4222األمر األداري 

42/2/4212 
 عضوا

متابعة الجانب العلمي والية سير  

 الدراسات العليا في القسم  
 4212/4242العام الدراسي 

62 
 لجنة تطوير المناهج

في 4222األمر األداري 

42/2/4212 
 عضوا

متابعة تحديث المناهج الدراسية 

 تاج الحيواني لقسم اإلن
 4212/4242العام الدراسي 

اللجنة التربوية لطلبة المرحلة  62

 الثانية

في 4222األمر األداري 

42/2/4212 
 رئيسا

متابعة المعوقات التي تواجه طلبة 

المرحلة الثانية  ورفعها إلى رئاسة 

 القسم لغرض معالجتها
 4212/4242العام الدراسي 

لجنة مناقشة بحوث  68

 لمجتراتا/التخرج

في 4222األمر األداري 

42/2/4212 
 رئيسا

مناقشة بحوث التخرج لطلبة 

 المرحلة الرابعة
 4212/4242العام الدراسي 

66 
 لجنة تدقيق أوامر ترحيل الطلبة 

في  2882األمر اإلداري 

42/14/4212 
 عضوا

تدقيق أوامر ترحيل طلبة الكلية 

 4216/4212للعام الدراسي 
4212 

ة تنفيذ مشاريع قسم لجنة متابع 66

 اإلنتاج الحيواني

في  26األمر اإلداري 

6/1/4242 
 عضوا

متابعة تنفيذ مشاريع قسم اإلنتاج 

 الحيواني
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 لجان المناقشات لطلبة الدراسات العليا

 
      تأريخ المناقشة مكان المناقشة المنصب رقم وتاريخ األمر اإلداري للمناقشة اسم طالب الدكتوراه ت

 00/90/0298  كلية الزراعة  -جامعة بغداد عضوا 08/92/0298في  0810./ز.ع.األمر اإلداري د سين طه عبد الرحمنيا 9

 01/90/0298  كلية الطب البيطري  - جامعة بغداد عضوا 06/99/0298ع في .د/0279األمر اإلداري  زاهد إسماعيل محمد 0

 98/99/0291 كلية الزراعةوالغابات –جامعة الموصل عضوا 90/92/0291في  9018/ع.األمر الجامعي د موفق علي حسين 0

 98/8/0296 كلية الزراعةوالغابات –جامعة الموصل عضوا 00/0/0296في  812/األمر الجامعي ر محمد صالح السالمي 8

 98/7/0298 كلية العلوم –جامعة تكريت  عضوا 8/8/0298في 8/97/0060األمر اإلداري  لبنى عبد الجبار ياسين 1

 91/92/0297 كلية الزراعة –جامعة تكريت  عضوا 96/92/0297في  0/8/9680األمر اإلداري  فهد صابر عوين 6

 01/8/0291 كلية العلوم –جامعة تكريت  عضوا 99/0/0291في  8/97/9099األمر اإلداري  عبد الرحمن جهاد منصور 8

 92/8/0291 كلية الزراعة –جامعة تكريت  عضوا 1/6/0291في  0/8/600األمر اإلداري محمد عبد القادر محمد 7

 91/92/0291 كلية الزراعةوالغابات–جامعة الموصل  عضوا 01/7/0291في 0/8/8017األمر اإلداري  عمار ماجد بشير 1

 07/8/0202 كلية الزراعة –جامعة بغداد  عضوا 09/6/0202في  800/ز.ع.األمر اإلداري د ميادة صاحب حسن 92

 08/9/0209 كلية الزراعة-جامعة األنبار عضوا 02/90/0202في  9687األمر اإلداري  علي عبد الفتاح عمر 99
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 ت
اسم طالب 

 دبلوم عالي/الماجستير

نوع 

 الدراسة
 تأريخ المناقشة مكان المناقشة المنصب رقم وتاريخ األمر اإلداري للمناقشة

 44/2/4212  كلية الزراعة  -جامعة بغداد  عضوا 02/8/0298في  9260./ز.ع.ي داألمر اإلدار ماجستير عمر حسين علي 1

 6/8/4212   كلية الزراعة  -جامعة تكريت  عضوا 00/8/0298في  0/8/167األمر اإلداري  ماجستير سميرة حسين أمين 4

 46/1/4218 كلية الزراعة –معة ديالى جا ومشرفا عضوا 00/90/0291في  9010/ع.األمر األداري د ماجستير علي جليل إبراهيم 2

 4218/  2/  22   كلية الزراعة  -جامعة ديالى  عضوا 01/0/0296في   891االدري   ماجستير تمارا حسين علي 2

 6/2/4216 كلية الزراعة –جامعة تكريت  عضوا 0/0/0298في  0/8/8األمر اإلداري ماجستير أمل عبد اللطيف مناف 2

 44/2/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  عضوا 0/0298/ 9في  028/ت.األمر األداري ب ماجستير زينب سامي خليل 8

 41/2/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  ومشرفا عضوا 0/0298/ 9في  801/ت.األمر األداري ب ماجستير زيد حسن علي 6

 12/4/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  شرفاوم عضوا 8/9/0297في  08األمر األداري  ماجستير أيسر حامد سلمان 6

 1/12/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  عضوا 6/0297/ 08في  801/ع.األمر األداري د ماجستير رغد حازم حميد 2

 11/12/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  عضوا 6/0297/ 07في  807/ع.األمر األداري د ماجستير ميثم ثامر صالح 12

 8/14/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  ومشرفا عضوا 00/92/0297في  110األمر اإلداري  ماجستير ور محمد محمودن 11

 42/14/4216 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 7/99/0297في  9289األمر اإلداري  ماجستير سجى سالم محمد 14

 2/2/4212 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 0/0/0291في  006األمر اإلداري  ماجستير رياض طه طالك 12

 14/2/4212 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 6/7/0291في  686األمر اإلداري  ماجستير خالد عدنان عبدهللا 12

 42/12/4212 كلية الزراعة –جامعة ديالى  ومشرفا عضوا 96/1/0291في  887األمر اإلداري  دبلوم عالي أياد نصرت عبد الوهاب 12

 14/14/4212 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا  8/99/0291في  191األمر اإلداري  ماجستير هند حميد سلمان 18

 23/4/4242 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 16/4/0202في  E/3األمر اإلداري  دبلوم عالي بارق علوان عبد الرزاق 16

 11/12/4242 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 91/1/0202في  828 ألمر اإلداريا دبلوم عالي كرم حسين علوان 16

 14/11/4242 كلية الزراعة –جامعة ديالى  عضوا ومشرفا 8/92/0202في  887 األمر اإلداري ماجستير أحمد طالل حسين 12

 16/11/4242 لية الزراعةك –جامعة ديالى  رئيسا 1/92/0202في  811 األمر اإلداري دبلوم عالي إحسان علي هالل  42

 8/14/4242 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 92/0202/في  97 878 األمر اإلداري ماجستير باسم محمود عبد 41

 6/1/4241 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 00/99/0202في  629 األمر اإلداري دبلوم عالي سعاد رحيم حسوني 44

 12/1/4241 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 00/99/0202في  620 األمر اإلداري ماجستير ميسم فاروق عبد منهل 42

 2/6/4241 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 99/8/0209في 112اإلداري األمر  ماجستير محمود مهديمحمد  24

 42/12/4241 كلية الزراعة –جامعة ديالى  رئيسا 8/92/0209في  810اإلداري األمر  ماجستير عريبي  عبد اللطيفمضر  42
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 

 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة ت
 4212لغاية  4214 (12)تقويم بحوث لمجالت علمية محكمة  عدد  تقويم بحوث علمية 1

 4212لغاية  4214 (2)لجامعات مختلفة عدد تقويم علمي لرسالة ماجستير  تقويم علمي لرسائل الماجستير 4

 4212لغاية  4212 (2) تقويم معاملة ترقية للتدريسيين إلى مرتبة مدرس عدد  تقويم معامالت ترقية علمية 2

 4212لغاية   4212 (2) لى مرتبة أستاذ مساعد عدد تقويم معاملة ترقية للتدريسيين إ تقويم معامالت ترقية علمية 2

 4216-4212 التعاون مع دوائر وزارة الزراعة إلنجاز بحوث تخدم واقع الثروة الحيوانية في العراق إشراف مشترك لطلبة ماجستير 2

 

 :األنشطة العلمية :سابعا  

 :الماجستير والدكتوراه       

 الغذائية للباقالء المستخدمة كبديل عن كسبة فول الصويا في عالئق فروج اللحم تحسين القيمة الماجستير رسالةعنوان 

 دراسة تأثير وزن جسم الفطائم العواسية في بلوغها الجنسي والتغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية والهرمونية وأدائها اإلنتاجي الدكتوراه أطروحةعنوان 
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 :  (للنشرالمقبول /المنشور)نتاج العلمي ال   

 مكان النشر اسم البحث الباحثين أسماء ت

 

 رائد إبراهيم خليل    عبد العباسمحمد حسن .د 1
الداخلة ( Broad beans)استعمال اإلنبات كوسيلة لتحسين القيمة الغذائية للباقالء العادية    

 .في عالئق فروج اللحم 
 4226(  2)ع( 4)مجلة الدواجن العراقية م

4 
  صالح حسن جاسم           يم خليل رائد إبراه

 مهدي صالح جاسم 
 .دراسة تأثير موسم التربية وموقع الطيور في القاعة على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم هابرد 

( 4)ع( 6)مجلة تكريت للعلوم الزراعية م

4226 

2 
مهدي صالح جاسم            خالد حامد حسن.د

 رائد إبراهيم خليل

زع الريش اإلجباري على صفات المني والقابلية اإلخصابية لذكور قطيع تأثير برنامج ن

 .التربية لفروج اللحم 
 4226( 2)ع ( 28)مجلة زراعة الرافدين م

2 
   ماجد حميد رشيد        عمار قحطان شعنون 

 رائد إبراهيم خليل
 4226(  21)مجلة الفتح   ع  .ل الصيف تأثير إضافة الخل إلى ماء الشرب على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم خالل فص

 رائد إبراهيم خليل 2
دراسة تأثير برنامج نزع الريش اإلجباري على بعض الصفات اإلنتاجية في قطيع أمهات 

 .فروج اللحم 

(  46)مجلة ديالى للبحوث العلمية والتربوية م

4226 

8 
رائد إبراهيم خليل         صالح حسن العزاوي  

 نبيل نجيب أحمد      الرحمنصائب يونس عبد 

دراسة تأثير وزن الجسم عند البلوغ الجنسي للفطائم العواسية في بعض صفات الذبيحة 

 .وتطور الحويصالت المبيضية 

( 1)ع( 2)مجلة ديالى للعلوم الزراعية م

4214 

6 
 رائد إبراهيم خليل    صميم فخري الدباغ  

 صائب يونس عبد الرحمن    نبيل نجيب أحمد  

دراسة تأثير وزن الجسم والمراحل الفسلجية في إنتاج وصفات الصوف عند إتباع برنامج 

 .التسفيد المبكر في النعاج العواسية  

( 1)ع( 2)مجلة ديالى للعلوم الزراعية م

4212   

6 
     رائد إبراهيم خليل          صالح حسن جاسم 

 إحسان علي هالل    سارة فيض هللا عطشان 

في بعض المعايير الكيموحيوية في النعاج العواسي المحلي والتركي  Cافة فيتامين تأثير إض

 خالل فصل الصيف والخريف

( 2)الملحق( 22)مجلة زراعة الرافدين م

4214 

2 
صائب يونس عبد الرحمن    نبيل نجيب أحمد    

 رائد إبراهيم خليل
 4214( 2)ع ( 22)مجلة زراعة الرافدين م اءة التناسلية للفطائم العواسيةدراسة تأثير اإلختالفات في وزن الجسم في بعض مقاييس الكف

12 
علي جليل إبراهيم      رائد إبراهيم خليل أحمد 

 عالء الدين طه العاني

 دراسة تأثير وزن الجسم على بعض الصفات التناسلية للكباش العواسي

 

(  4)ع( 6)مجلة ديالى للعلوم الزراعية م

4218   

11 

S. .H. AL-Azzawi      R. I. Khalil                

Z.I. Mohammed 

EFFECT OF VITAMIN C ADMINISTRATION ON HEAT 

TOLERANCE OF LOCAL AND TURKISH AWASSI SHEEP IN 

DIYALA PROVINCE OF IRAQ  

Basrah J. of Veterinary Research 

V(16) N(1) 2017  

14 
إبراهيم خليل                        ساجدة مهدي عيدان         رائد

 زيد حسن علي

حجم القذفة  -1:تأثير غرز هرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي لثيران الهولشتاين

 والعدد الكلي للنطف الطبيعية

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

 4216( 1)ع ( 12)م
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12 
          ساجدة مهدي عيدان         رائد إبراهيم خليل     

 زيد حسن علي

العدد الكلي  -4:تأثير غرز هرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي لثيران الهولشتاين

 للنطف المتحركة وسالمة الغشاء البالزمي

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

 4216( 1)ع ( 12)م

12 

Raaed I. Khalil EFFCT OF AUTUMN AND WINTER SEASONS ON SEMINAL  

TRAITS AND TESTICULAR MEASUREMENTS OF  AWASSI 

RAM LAMBS   

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 4216( 4)ع ( 12)م

 طالل أنور عبد الكريم        رائد إبراهيم خليل 12

 أيسر حامد سلمان

وبعض مضادات األكسدة    Ferula hermonisتأثير إضافة مستخلص نبات شرش الزلوع 

في النسبة المئوية لحركة النطف الفردية والحية لدى ثيران الهولشتاين بعد  Trisإلى مخفف 

 مدد مختلفة من الحفظ بالتجميد

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

 4216( 1) ع ( 11) م

 طالل أنور عبد الكريم        رائد إبراهيم خليل 18

 أيسر حامد سلمان

وبعض مضادات األكسدة    Ferula hermonisتأثير إضافة مستخلص نبات شرش الزلوع 

في النسبة المئوية لتشوهات النطف لدى ثيران الهولشتاين بعد مدد مختلفة  Trisإلى مخفف 

 من الحفظ بالتجميد

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

 4216( 1) ع ( 11) م

 طالل أنور عبد الكريم      رائد إبراهيم خليل 16

 يصل إبراهيمأيسر حامد سلمان         فارس ف

 وفاء أيدام لطيف               حياة حمود ناصر

 أمل محمد رشيد

وبعض مضادات    Ferula hermonisتأثير إضافة مستخلص جذور نبات شرش الزلوع 

في النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي وسالمة األكروسوم  Trisاألكسدة إلى مخفف 

 مختلفة من الحفظ بالتجميدللنطف لدى ثيران الهولشتاين بعد مدد 

مقبول في المؤتمر العلمي السابع والدولي 

جامعة تكريت /األول للبحوث الزراعية 

 4216نيسان  11-12للفترة من 

رائد إبراهيم خليل                       ساجدة مهدي عيدان    16

 فارس فيصل إبراهيم         زيد حسن علي    

 حياة حمود ناصر         وفاء أيدام لطيف       

 عمر عادل محمد

 ونوعية التستستيرون هرمون مستوى الميالتونين في بهرمون الهولشتاين ثيران ُغرز تأثير

 الطازج السائل المنوي

مقبول في المؤتمر العلمي السابع والدولي 

جامعة تكريت /األول للبحوث الزراعية 

 4216نيسان  11-12للفترة من 

12 Noor M. Mahmood  

Sajeda M. Eidan
  

 Raaed I. Khalil
  

Effect of melatonin hormone  on long-term cryopreserved  semen 

Holstein bulls:1-Individual motility, Live sperms and  plasma 
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 91/0/0290 مديرية زراعة ديالى   تطوير واقع زراعة قصب السكر في العراق وإمكانيات زراعة وتصنيع السكر في محافظة ديالى 0

 0290/  0/  8 جامعة ديالى-كلية الزراعة الندوة العلمية الثانية المتخصصة بواقع صناعة الدواجن في العراق 8

 01/8/0290 كلية الزراعة/ جامعة ديالى بية أبقار الحليب في العراق بين الواقع والطموحإنتاج وتر 1

 6/1/0290 كلية الزراعة/ جامعة ديالى دور التسميد الحيوي في تحسين تحمل النباتات لإلجهاد 6

 0298/ نيسان قسم البحث والتطوير/ جامعة ديالى الموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل 8



 16 

 8/0/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة الندوة العلمية الثالثة المتخصصة بواقع صناعة الدواجن في العراق 7

 97/0/0298 كلية العلوم/ جامعة ديالى االتصاالت الحديثة وتطبيقاتها في عصرنا الحالي 1

 08/90/0298 كلية الزراعة/ جامعة ديالى رؤى في تحسين األغنام المحلية 92

 0291/  90/  98 جامعة ديالى-كلية الزراعة مشاريع بحوث تخرج الطلبة بين الواقع و الطموح   99

 6/8/0291 كلية الزراعة/ جامعة ديالى اآلثار السلبية الناجمة عن دور اإلنسان في اختالل التوازن البيئي الدقيق 90

 0296/ 8/ 07 جامعة ديالى-الزراعةكلية  الندوة العلمية المتخصصة في جودة البحث العلمي 90

 90/0296 جامعة ديالى-كلية الزراعة التوعية والتثقيف بالبرنامج الحكومي   98

 91/90/0296 جامعة ديالى-كلية الزراعة معوقات تربية المجترت في ديالى   91

 92/9/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة مكننة تصنيع العلف الغني   96

 91/0/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة باإلنتماء ودوره في تقدير قيم النزاهة في إطار األخالقيات التربوية لمهنة األستاذ الجامعيالشعور    98

 08/0/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة ترميز الدروس المنهجية   97

 1/8/0298 لىجامعة ديا-كلية الزراعة التوعية والتثقيف ضد الفكر األرهابي المتطرف   91

 01/8/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة التلوث الكيميائي للترب وآثره في تلوث البيئة وصحة األنسان   02

 0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة الزراعة الحافظة والزراعة العضوية  النظام المفتاحي لحل المشاكل الناتجة في النظم البيئية الزراعية   09

 92/1/0298 جامعة ديالى-كلية الزراعة مواد المركبةندوة عن ال 00
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 07/1/0296 جامعة ديالى-كلية الزراعة ألية ملئ إستمارة برنامج الوصف األكاديمي 9
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والدكتوراهاإلشراف على رسائل الماجستير   
 عنوان الرسالة الطالب أسم دكتوراه/ماجستير ت
 كيالعالقة بين وزن الجسم وبعض الصفات التناسلية ومعايير الدم للكباش العواسي التر علي جليل إبراهيم الفياض ماجستير 9

 تأثير حقن ثيران الهولشتاين بهرمون الميالتونين في نوعية السائل المنوي الطازج والمحفوظ بالتجميد زيد حسن علي صالح ماجستير 0

 المفرجي أيسر حامد سلمان ماجستير 0
 Trisوبعض مضادات األكسدة إلى مخفف  Ferula hermonisتأثير إضافة المستخلص الكحولي لنبات شرش الزلوع 

 في نوعية السائل المنوي المبرد والمجمد في ثيران الهولشتاين

 نور محمد محمود ماجستير 8
تأثير فترات إسالة مختلفة في بعض صفات السائل المنوي المجمد لمدة طويلة لثيران الهولشتاين المعاملة وغير المعاملة  

 بهرمون الميالتونين

 نس المولود في بعض معايير الدم وتركيز الهرمونات لدى النعاج العواسية المحلية قبل وبعد الوالدةتأثير ج أياد نصرت عبد الوهاب دبلوم عالي 5

 عالقة بعض الصفات الدمية والكيموحيوية للدم وأبعاد الجسم بعدد مرات الحمل في النعاج العواسية أحمد طالل حسين ماجستير 6
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية جمعيةال سمأ ت
 عضوا بعقوبة -محافظة ديالى  نقابة المهندسين الزراعيين 1

  عضو  جامعة بغداد –كلية الزراعة  جمعية علوم الدواجن العراقية 2

 عضوا بعقوبة -محافظة ديالى  نقابة المعلمين 3

 كتب الشكر و الشهادات التقديرية و الهدايا التقديرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة العدد تكريمنوع ال ت

 0209لغاية  0228 1 كتاب شكر و تقدير من السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي 9

 0209لغاية  0228 98 كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة 0

 0202 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ كتاب شكر من السيد الوكيل العلمي  0

 0291   9 درع جامعة ديالى 8

 0298 0 كتاب شكر من السيد مساعد رئيس الجامعة 1

 2021لغاية  0228 01 جامعة ديالى/  كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة 6

   0290 9 جامعة ديالى –كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة  8

 0291 9 جامعة تكريت– كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة 7

 0291 9 جامعة الموصل –والغابات  كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة 1

 0202 9 بغدادجامعة – كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة 92

 0209لغاية  0228 6 شهادات تقديرية  99


