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 الكرخ :جهة االصدار     6668/  8/  94تاريخ االصدار :     66669444رقم هوية األحوال المدنية :

 بغداد/ الكرخ  :جهة االصدار   9112/  96/  68تاريخ االصدار :                  282664رقم شهادة الجنسية:

 بغداد  :جهة االصدار     6696/  9/  64تاريخ الصدار  :               A5370688رقم جواز السفر : 

 

 الشهادات الجامعية 

 رقم وتاريخ األمر الجامعي % المعدل  تاريخ الحصول عليها  الكلية والجامعة   الشهادة 

 6669/  2/  46  94 ,21 6669/  2/  46 الزراعة / بغداد   البكالوريوس 

 6665/  6/  92    6691 91 ,18  6665/  6/  92 الزراعة / بغداد  الماجستير 

 6694/  9/ 64    4864د.ع.   84 6694/ 9/ 64 الزراعة/ بغداد الدكتوراه 

 

   االختصاص العام : ثروة حيوانية

             انتاج ماشية الحليب:  االختصاص الدقيق
          

 ومخلفات زراعته الى  P. ostreatusتأثير أضافة مستويات مختلفة من الفطر المحاري    :عنوان رسالة الماجستير

 فروج اللحم فاوبرو أمهات العليقة في بعض الصفات االنتاجيه والفسلجية لذكور                                

 . سنبل جاسم حمودي أ . م و اسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي : أ . م . ضياء خليل أبراهيم  
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المعامل وغير المعامل بالفورمالديهايد في األداء  تأثير الرش بالماء وإضافة بذور الينسون:  عنوان أطروحة الدكتوراه

     اإلنتاجي والفسلجي ألبقار الهولشتاين تحت اإلجهاد الحراري

   

 أ.د. ناطق حميد القدسي  / المشرف ولقبه العلمي  أسم المشرف للدكتوراه

 مكان التعين : كلية الزراعة / جامعة ديالى         6662/  6/  96تاريخ التعين األول : 

 9648  رقم األمر الجامعي   جامعة ديالى  /مكان التعين :كلية الزراعة 6662/  6/  96تاريخ التعين في التعليم العالي : 

  96948رقم األمر الجامعي              6666/  5/  66تاريخ الحصول عليه :                  اللقب العلمي : أستاذ

 

 : كتب الشكر التي تم الحصول عليها

 رقم وتاريخ كتاب الشكر  جهة االصدار 

 كلية الزراعة / جامعة ديالى 

 رئاسة جامعة ديالى 

 كلية الزراعة / جامعة ديالى  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رئاسة جامعة ديالى 

 رئاسة جامعة ديالى 

 رئاسة جامعة ديالى 

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 رئاسة جامعة ديالى 

 عمادة كلية الزراعة

 رئاسة جامعة ديالى 

 رئاسة جامعة ديالى 

 عمادة كلية الزراعة

 عمادة كلية الزراعة

 جامعة كركوك

 عمادة كلية الزراعة

 جامعة الفلوجة

 عمادة كلية الزراعة

 

 

9259       68  /96 /6661  

95261     66  /96  /6661  

9165        96  /96  /6696  

 

 9/4/6669     446/  6م و 

4149 64/4/6669 

1196 94/96/6666 

949 94/4/6669 

9528 92/8/6666 

9864 64/2/6691 

 99/2/6691 9669ش/د/ 

4964                   64/96/6698 

 4/4/6691 4914ش/د/ 

 68/9/6698 9269ش/د/

9924 91/2/6691 

84 96/9/6698 

6462 4/5/6698 

826 98/4/6698 

9494 91/96/6699 

6966 92/96/6699 
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 الفطر تأثير أضافة نسب من  مخلفات زراعة. 6662وضياء خليل أبراهيم  و محمد أحمد شويل .   حمودي ، سنبل جاسم - 4
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