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                                                  وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي  _  جامعة د�الى                                                                                                            
                                                          قسم االنتاج الحیواني        - الزراعة�ل�ة                                           
 �ةهیئة التدر�سالالسیرة الذات�ة لعضو                                         

 

 أوال : الب�انات الشخص�ة

 

 
 
 
 

 

 :المؤهالت العلم�ة:   ثان�اً 

  

 
 
 
 

االسم الر�اعي 
 واللقب

خالد حامد حسن مظلوم 
  الح�الي 

  07710735101 مو�ايل   د�الى  ةالجامع

 khaled@agriculyure.uodiyala.edu.iq البر�د االلكتروني  الزراعة   الكل�ة  1961/   8/  1 تار�خ الم�الد

 االنتاج الحیواني   القسم  متزوج الحالة االجتماع�ة 
رقم وتار�خ امر 

 التعیین
 2002/  8/  4في  3814األمر الجامعي   

 الجامعة والكل�ة التخصص رقم وتار�خ االمر الجامعي الشهادة
  جامعة الموصل –كل�ة الزراعة و الغا�ات   علوم الثروة الحیوان�ة  1982/  6/  21في   1868/  11/  3 ال�كالور�س 
  جامعة �غداد  –عة كل�ة الزر  علوم الثروة الحیوان�ة    1987/ 11/  10في  16461 الماجستیر 
        –علوم الثروة الحیوان�ة  10/11/2001في  20100 الد�توراة 

 تر��ة وتحسین طیور داجنة
  جامعة �غداد  –كل�ة الزرعة 
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 :العلمي اللقب:   ثالثاً 

  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدار�ة التي ُ�لف بها  :را�عاً 
 

 االداري االمر  –الجامعي رقم وتار�خ االمر  المهام اإلدار�ة  ت
 2002/  8/  11في     3949االمر الجامعي   جامعة ديالى –في كلية الطب البيطري   تدريسي 1
 2003/    6/   5في       202االمر الجامعي   جامعة ديالى –طري في كلية الطب البي معاون عميد 2
 2005/   1/  24في       516االمر الجامعي   جامعة ديالى – زراعةفي كلية ال تدريسي 3
 2009/   9/  29في    11479االمر الجامعي    جامعة ديالى – زراعةفي كلية ال يوانيةرئيس قسم الثروة الح 4
 2012/   4/  5في       5037االمر الجامعي   جامعة ديالى – زراعةفي كلية ال تدريسي 5
 2012/   4/  24في       954االمر االداري   رئيس تحرير مجلة ديالى للعلوم الزراعية 6

 
 
 
 

 للحصول على اللقب رقم وتار�خ االمر الجامعي الدرجة العلم�ة
  مدرس مساعد 

 2002/  8/  4في  3814 مدرس

 2005/  8/  6و اعت�ارا من  2006/  8/  19في  6199 أستاذ  مساعد
  2010/  8/  9و اعت�ارا من  2011/  5/  29في  2538 استاذ
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   اللجان التي شارك فیها:: خامساً 

رقم وتار�خ االمر  اسم اللجنة ت
 االداري  -الجامعي 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب

 س في  454الجامعي  االشراف على انتخابات الطلبة 1
24  /11  /2004 

ممثل وزارة 
 التعليم العالي

االشراف على انتخابات الطلبة في 
 لىجامعة ديا –كلية الزراعة 

15  /11  /2004 

لجنة الترقيات العلمية  2
 جامعة ديالى –المركزية 

 في   5733الجامعي 
22  /9  /2007 

مناقشة معامالت الترقية العلمية  عضوا
 للتدريسيين في الجامعة

 2009لغاية  2007/  9/  22
 

لجنة االعتراضات المركزية  3
 في جامعة ديالى

 في   896الجامعي 
20  /1  /2014 

مناقشة طلبات االعتراضات على  رئيس اللجنة
 لجان الترقيات العلمية

 و مستمرة 2014/  1/  20

لجنة مطابقة االختصاصات  4
 الزراعية

 في   10376الجامعي 
5  /8  /2014 

الزراعية  ختصاصات المطابقة ا رئيس اللجنة
 مرشحي االجازات الدراسيةل

 و مستمرة 2014/  8/  5

قترحات لجنة صياغة الم 5
النهائية في مؤتمر وزارة 

 التعليم العالي

 في  17679الجامعي  
15  /12  /2015 

ممثل الجامعة 
 في اللجنة

صياغة المقترحات النهائية 
 لمؤتمر ترصين التعليم العالي

 2016/  1/  20و  19

لجنة اعداد ورقة عمل الجامعة  6
 في مؤتمر وزارة التعليم العالي

 في   17787الجامعي 
17  /12  /2015 

المشاركة في اعداد ورقة العمل  عضوا 
 الخاصة بالجامعة في المؤتمر

17 – 20  /1  /2016 

اللجنة العلمية للمؤتمر التقويمي  7
 لمجلس التخطيط في الجامعة

 في   2163الجامعي  
8  /2  /2015 

االعداد النعقاد المؤتمر التقويمي  عضوا 
 للجامعة

29 – 31  /3  /2015 

لجنة تعضيد البحوث في  8
 جامعة ديالى 

 

في   9330الجامعي  
18  /6  /2012 

ترويج طلبات تعضيد البحوث في  عضوا 
 الجامعة

 2013/  2012العام الدراسي 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر  9
 العلمي االول في الجامعة

 في   960الجامعي  
19  /1  /2010 

االعداد للمؤتمر العلمي االول  عضوا
 امعةللج

 2009/  12/  14و  13
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الندوة العلمية االولى للبحث  10
 جامعة ديالى –العلمي 

 في  2528الجامعي  
19  /2  /2012 

 2012/  5/ 8لغاية   2/  19 االعداد و ادارة الندوة العلمية رئيس اللجنة

 في  14645الجامعي   لجنة تحقيقية 11
2  /10  /2012 

 2012/  12/  5لغاية   10/  2 متحانيةالتحقيق في االخطاء اال عضوا 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر  12
 كلية الزراعة –العلمي االول 

 في   952االداري  
6  /8  /2008 

 2009/  3/  16 – 15 االعداد و ادارة جلسات المؤتمر رئيس اللجنة

لجنة تطوير الواقع الزراعي  13
 في محافظة ديالى

 في   1799االداري 
13  /12  /2009 

العمل على تطوير الواقع  عضوا
 الزراعي في المحافظة

 2010العام 

 في  319االداري  اللجنة االمتحانية 14
10  /6  /2007 

ادارة سير االمتحانات في كلية  عضوا
 2007الزراعة للعام 

 2007 - 2006العام  

 في   122االداري   اللجنة االمتحانية 15
21  /12  /2009 

ادارة سير االمتحانات في قسم  نةرئيس اللج
 الثروة الحيوانية 

2009 - 2010 

 في   2346االداري   اللجنة االمتحانية  16
20  /12  /2010 

ادارة سير االمتحانات في قسم  رئيس اللجنة
 الثروة الحيوانية

2010 - 2011 

 في   1053االداري   اللجنة االمتحانية  17
7  /6  /2012 

دارة سير االمتحانات في قسم ا رئيس اللجنة 
 الثروة الحيوانية

2011 - 2012 

لجنة تاثيث وتجهيز الكلية و  18
 القسم العلمي

 في   648االداري  
12  /4  /2012  

تحديد احتياجات العمادة و القسم  رئيس اللجنة 
 العلمي

2012 

 في   1122االداري   اللجنة الفنية للمختبرات 19
19  /6  /2012 

تحديد احتياجات المختبرات  للجنةرئيس ا
 العلمية و مواصفات االجهزة

2012 

 في   233االداري  لجنة الدراسات العليا 20
12  /2  /2012 

  ادارة شؤون الدراسات العليا عضوا 

 في  88االداري   لجنة الحلقات الدراسية 21
16  /1  /2013 

 2013 ادارة الحلقات الدراسية في القسم عضوا

 في   132االداري  نة المكتبة االفتراضيةلج 22
23 /1  /2013 

متابعة شؤون االشتراك و استخدام  عضوا
 المكتبة االفتراضية

2013 

لجنة تقويم االداء في كلية  23
 الزراعة

 في   575االداري 
21  /5  /2013 

 2013 تقويم االداء في الكلية رئيس اللجنة

 2014و  2013تدقيق وثائق الخريجين للدراسات  رئيس اللجنة في  2066االداريلجنة تدقيق وثائق الدراسات  24
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 العليا 2013/  12/  16 االعلي
اللجنة التحضيرية للمؤتمر  25

 كلية الزراعة –العلمي الثاني 
 في   1771االداري  

6  /11  /2013 
  التحضير و ادارة جلسات المؤتمر عضوا 

اللجنة التحضيرية لندوة  26
 لدواجن العراقيةصناعة ا

 في  389االداري  
24  /2  /2014 

  التحضير و ادارة جلسات الندوة رئيس اللجنة

قسم  –لجنة الدراسات العليا  27
 الثروة الحيوانية

 في   1228االداري  
5  /8  /2013 

 2013 ادارة شؤون الدراسات العليا عضوا

 في  1360االداري   لجنة تحقيقية 28
5  /9  /2013 

عدم ادراج طلبة في االمر االداي  يس اللجنةرئ
 للناجحين

2013 

 في  684االداري   لجنة تحقيقية 29
6  /4  /2014 

 2014 تجاوزات بين التدريسيين رئيس اللجنة

 في   785االداري   لجنة استالل الرسائل الجامعية 30
23  /9  /2014 

كشف االستالل لرسائل الماجستير  عضوا 
 ميفي القسم العل

2014 

لجنة اعادة النظر بنظام  31
 االمتحانات

 في  626االداري  
6  /5  /2014 

 2014 تقييم نظام االمتحانات المعتمد عضوا 

 في  2153االداري   لجنة ترميز الدروس المنهجية 32
2  /12  /2014 

 2014 ترميز الدروس المنهجية في الكلية عضوا

لجنة التقويم االحصائي لرسائل  33
 لماجستيرا

 في  510االداري  
26  /4  /2015 

التقويم االحصائي للرسائل  رئيس اللجنة
 الجامعية

2015 

لجنة تاليف دليل كتابة الرسائل  34
 الجامعية

 في  1040االداري 
19  /10  /2015 

تاليف دليل كتابة الرسائل  رئيس اللجنة
 الجامعية

2015 

اللجنة التحضيرية لندوة جودة  35
 لعلميالبحث ا

 في  731االداري  
11  /4  /2016 

التحضير و ادارة محاور الندوة  رئيس اللجنة
 العلمية

2016 

 في  961االداري  لجنة استالل معاملة ترقية 36
27  /5  /2012 

 2012 كشف استالل معاملة ترقية عضوا 

 في  2307االداري   لجنة استالل معاملة ترقية 37
24  /12  /2012 

 2012 استالل معاملة ترقية كشف عضوا 

 س  في75االداري   لجنة استالل معاملة ترقية 38
26  /4  /2015 

كشف استالل معاملة ترقية في  رئيس اللجنة
 كلية الطب البيطري

2015 
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جامعة  850االداري  لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه 39
 كلية الزراعة  –بغداد 

23  /5  /2006 

 2006/  7/  3 عة بغداد جام –كلية الزراعة  عضوا

 في   726االداري  لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه 40
13  /5  /2012 

 2012/  6/  20 جامعة بغداد –كلية الزراعة  عضوا

 في  55االدري  لجنة مناقشة رسالة ماجستير 41
13  /4  /2010 

 2010/  5/  25 جامعة تكريت –كلية الزراعة  عضوا

 في  419االدري   ماجستير لجنة مناقشة رسالة 42
25  /2  /2016 

 2016/  3/  30 جامعة ديالى –كلية الزراعة  رئيس اللجنة

 في   480االداري   لجنة مناقشة رسالة ماجستير 43
22  /3  /2016 

 عضوا 
 المشرف

 2016/  4/  24 جامعة ديالى –كلية الزراعة 

 في  84االداري   لجنة المكتب االستشاري 44
17  /1  /2010 

المكتب االستشاري في كلية  عضوا
 الزراعة

2010 

لجنة التعاون بين الكلية ودوائر  45
 الوزارات األخرى

 في  182االداري 
1  /2  /2011 

تنسيق التعاون بين الكلية و دوائر  عضوا
 الوزارات

2011 

مجلس ضمان الجودة  46
 واالعتماد في كلية الزراعة

 في  417االداري  
18  /3  /2010 

 2010 متابعة ضمان الجودة في الكلية عضوا

 4084االمر الجامعي  المختبراتلجنة تقييم  47
14/3/2017  

 2017 تقييم مختبرات الجامعة رئيس اللجنة

 في  204االداري  لجنة مناقشة رسالة ماجستير 48
1  /2  /2017 

 2017/  3/  22 جامعة ديالى  –كلية الزراعة  رئيس اللجنة

 1128االمر الجامعي  جنة تدقيق جامعة تكريتل 49
22  /1  /2017 

تقويم االداء الجامعي في جامعة  رئيس اللجنة 
 تكريت

2017 

لجنة الخبراء العلميين في كلية  50
 الزراعة

في  367األمر اإلداري 
20  /2  /2017 

 2017  رئيس اللجنة
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    امعة و المجتمعالمشار�ات التي شارك فیها العضو في خدمة الج :سادساً 

 

 الفترة  نوع المشار�ة    اسم المشار�ة ت
 2014 محاضرة حول البحث العلمي و اخالقياته التعليم المستمر 1
دورة تدريبية لطلبة الدراسات  2

 العليا
محاضرة عن المكتبة االفتراضية العراقية 

 و المجالت االكاديمية العلمية العراقية
25  /3  /2015 

) لصالح  9تقويم براءات اختراع عدد (  لبات براءات اختراعتقويم ط 3
 التقييس و السيطرة النوعية

 2016لغاية  2011

) 2تقويم علمي الطاريح الدكتوراه عدد ( تقويم علمي الطاريح الدكتوراه 4
بتكليف من وزارة التعليم العالي و البحث 

 جهاز االشراف و التقويم العلمي –العلمي 

 2016لغاية  2011

بتكليف من تقويم علمي لرسالة ماجستير  تقويم علمي لرسائل الماجستير  5
 –وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جهاز االشراف و التقويم العلمي

2013 

تقويم علمي لرسالة ماجستير بتكليف من  تقويم علمي لرسائل الماجستير  6
 جامعة ديالى –كلية التربية للعلوم الصرفة 

2013 

 2016لغاية  2012 ) 5تقويم معاملة ترقية للتدريسيين عدد (  تقويم معامالت ترقية علمية 7
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 :األنشطة العلم�ة :Uسا�عاً   

 الماجستیر والد�توراه :

 الدجاج المحليمقارنة الخصوبة بين التزاوج السوي والتمنية الصنعية باستخدام مستويات تخفيف مختلفة في  عنوان رساله الماجستیر 

االنتخاب الوراثي لبعض صفات المني في الديكة المحلية المخططة وتأثيره  في بعض الصفات التناسلية واإلنتاجية    الد�توراه  اطروحةعنوان 
 في النسل

 :  اإلنتاج العلمي (المنشور/المقبول للنشر)

 مكان النشر اسم ال�حث اسماء ال�احثین ت
بشير طه حازم جبارالدراجي ،  1

التكريتي ، خالد حامد حسن ، عبد 
 الجبار عبد الكريم الراوي

 ) 1) (  4. (  انة الحيويةمجلة أبحاث التق استخدام تقنيات جديدة لتقدير التشوهات في نطف الطيور

           47 - 63 ) .2002 ( 

رعد سعدون ذياب ، شاكر   2
مصلح المحمدي ، خالد حامد 

 حسن

مقارنة الخصوبة بين التزاوج السوي والتمنية الصنعية 
 باستخدام مستويات تخفيف مختلفة في الدجاج المحلي

 1991،  مجلة العلوم الزراعية العراقية

 .  102 – 95)  2) العدد (  22المجلد ( 

 
رعد سعدون ذياب ، شاكر مصلح  3

 المحمدي ، خالد حامد حسن
تأثير لون الريش والعمر على بعض الصفات االقتصادية في 

 الدجاج المحلي في العراق .
 1991،  مجلة العلوم الزراعية العراقية

 . 124 – 117)  2) العدد (  22المجلد ( 

لد عبد خالد حامد حسن ، خا 4
العزيز السعودي ، بشير طه عمر 

 التكريتي

االستجابة لالنتخاب الوراثي لبعض صفات المني في الديكة 
 المحلية المخططة .

 2002،  مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 200 – 195)  5) العدد (  33المجلد ( 
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خالد حامد حسن ، خالد عبد  5
العزيز السعودي ، بشير طه عمر 

 التكريتي

، 2002  - مجلة العلوم الزراعية العراقية المعالم الوراثية لصفات المني في الديكة المحلية المخططة .
 .188 -185)  5) العدد (  33المجلد ( 

عن خزن المني  الناتجةدراسة صفات المني النوعية للديكة  خالد حامد حسن 6
 حرارة مختلفة في قطيع األمهات لفروج اللحم . تحت درجات

 - 21) :  26العدد (  - 2005 – مجلة الفتح
32  . 

بة الخصوبة في تأثير استخدام عدة مخففات لمني الديكة على نس خالد حامد حسن  7
 .  Lohmannقطيع أمهات فروج اللحم 

العدد  -2008 -. مجلة ديالى للبحوث العلمية
 )27  : (158 – 164 . 

خالد حامد حسن، خالد عبد العزيز  8
ير طه عمر السعودي ، بش

 التكريتي

تأثير االنتخاب الوراثي لبعض صفات المني في الديكة المحلية 
 المخططة على بعض الصفات التناسلية واإلنتاجية في النسل .

، -2002 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 194 – 189)  5) العدد (  33المجلد ( 

دراسة بعض قياسات الجسم بأعمار مختلفة وعالقتها ببعض  خالد حامد حسن 9
 الصفات اإلنتاجية في قطيع الدجاج المحلي المخطط .

للبحوث العلمية  - 2006 – مجلة ديالى
 ) 24)  العدد (  4،المجلد ( 

دراسة بعض الصفات اإلنتاجية والتناسلية عند عمر البلوغ  خالد حامد حسن 10
 الجنسي في الديكة المحلية .

،  -2005 – مجلة ديالى للبحوث العلمية
 188 – 183) : 20العدد ( 

تأثير جرع التلقيح المستخدمة و وقت التلقيح االصطناعي على  خالد حامد حسن 11
 Lohmannنسبة الخصوبة في قطيع أمهات فروج اللحم 

، العدد -2006 – مجلة ديالى للبحوث العلمية
 )22  : (43 – 50 

حازم جبار الدراجي ، ضياء  12
بد العزيز حسن الحسني ، خالد ع

السعودي ، خالد حامد حسن ، 
 بشير طه عمر التكريتي

دراسة لبعض صفات البالزما المنوية والقابلية االخصابية 
للديكة المحلية المخططة المنتخبة على أساس تركيز وتشوهات 

 النطف

،  -2002 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 210 – 207) 2) ا( 33المجلد (

حازم جبار الدراجي ، خالد حامد  13
حسن ، فارس فيصل إبراهيم ، 

 باسمة عبد رجب

مختلفة من المواد الواقية ضد التجميد على  أنواع مقارنة تأثير
 الصفات الكيمياحيوية للسائل المنوي للديكة المحلية العراقية

،  -2002 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 222 – 215) :  2) العدد ( 33المجلد ( 

حازم جبار الدراجي ، خالد حامد  14
 حسن ، فارس فيصل إبراهيم

تأثير استخدام أنواع مختلفة من المواد الواقية ضد التجميد في 
 نوعية السائل المنوي للديكة المحلية العراقية

، -2002 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 220 – 213) :  1) العدد ( 33المجلد ( 

-2003 – مجلة العلوم الزراعية العراقيةدراسة الصفات النسيجية للخصيتين خالل أعمار مختلفة في حازم جبار الدراجي، بشير طه  15
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عمر ، خالد حامد حسن ، خالد 
 عبد العزيز السعودي

   –  143) :   1) العدد ( 34،المجلد (  الديكة المحلية المخططة .
150  . 

خالد حامد حسن، خالد عبد العزيز  16
 السعودي ، بشير طه عمر

تأثير نظام التزاوج على نسبتي الخصوبة والفقس لقطيع الدجاج 
 المخطط .المحلي 

، -2003 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 .212 – 209) :  2) العدد   ( 34المجلد ( 

17 
 

مر خالد حامد حسن ، بشير طه ع
، حازم جبار الدراجي ، خالد عبد 

 العزيز السعودي

معامالت االرتباط بين صفات المني النوعية والصفات النسيجية 
 للخصيتين في الديكة المحلية المخطط .

، -2003 – مجلة العلوم الزراعية العراقية
 . 230 – 227) :  3) العدد ( 34المجلد ( 

خالد حامد حسن، خالد عبد العزيز  18
السعودي ، حازم جبار الدراجي ، 

 بشير طه عمر

تأثير االنتخاب الوراثي لبعض صفات المني في الصفات 
 محلية المخططة .النسيجية للخصيتين في الديكة ال

، -2003- مجلة العلوم الزراعية العراقية
  236 – 231) :  3) العدد ( 34المجلد ( 

ازم جبار  خالد حامد حسن  ، ح 19
 الدراجي

تأثير أنواع من المواد الواقية ضد تجميد مني الديكة بالنتروجين 
 السائل في نسبة الخصوبة

،  -2003 -مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 . 208 – 203) :  2) العدد ( 34المجلد ( 

حازم جبار الدراجي ، خالد حامد  20
 حسن

تأثير العمر والموسم في بعض الصفات الكيمياحيوية للبالزما 
تركيز وتشوهات المنوية في الديكة المحلية المنتخبة على أساس 

 النطف

،  -2003 -العراقية مجلة العلوم الزراعية
  218 – 209) :  6) العدد ( 34المجلد ( 

جي، خالد حامد حازم جبار الدرا 21
 حسن ، خالد عبد العزيز السعودي

تأثير االنتخاب لنسبة التشوهات وعدد النطف في بعض مكونات 
 بالزما الدم في الدجاج المحلي

، -2005 – لوم الزراعية العراقيةمجلة الع
 . 74 – 69) :  3) العدد ( 36المجلد ( 

خالد حامد حسن، مهدي صالح  22
 جاسم ، رائد إبراهيم خليل

تأثير برنامج نزع الريش اإلجباري على صفات المني و القابلية 
 االخصابية لذكور قطيع التربية لفروج اللحم .

) : 4( 36، -2008 – مجلة زراعة الرافدين
96 – 100 . 

نسبة الخصوبة لذكور و إناث قطيع التربية لفروج اللحم بأعمار  خالد حامد حسن 23
 مختلفة باستخدام التلقيح االصطناعي .

، -2009- مجلة ديالى للعلوم الزراعية
 . 30 – 25) :  2) العدد (  1المجلد ( 

مقارنة األداء اإلنتاجي لقطعان أمهات فروج اللحم فاوبرو ،  خالد حامد حسن 24
 لومان و هابرد في العراق .

، -2010- مجلة العلوم الزراعية العراقية
   64  – 58) :    1) العدد (   41(  المجلد

خالد حامد حسن، مهدي صالح  25
 جاسم

دراسة بعض الصفات اإلنتاجية لهجن فروج اللحم لومان ، 
 و في العراقهابرد و فاوبر

لجامعة ديالى ،  وقائع المؤتمر العلمي األول
 2009- 131 – 119الجزء األول : 

تقييم األداء اإلنتاجي للسمان الياباني خالل فصل الصيف في  سنخالد حامد ح 26
 العراق.

، -2013- مجلة ديالى للعلوم الزراعية
 80 – 69) :  2) العدد (  5المجلد ( 

خالد حامد حسن، احمد علي احمد  27
، ثناء عبد الكريم داود ، نور 

دراسة نسبة التصافي و األوزان النسبية لقطعيات الذبيحة 
 بأعمار مختلفة في السمان الياباني في العراق .

، -2013-مجلة ديالى للعلوم الزراعية 
 . 103 – 92) :  2) العدد (  5(  المجلد
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 كنعان فاضل
خالد حامد  حسن، علي رافع عبد  28

 الستار
 دراسة األداء اإلنتاجي لثالثة عروق للسمان الياباني في 

 إنتاج اللحم 
   8،  -2017 -مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 ): قبول نشر 2( 
29 Khalid Hamid Hassan, 

Ali Rafea Abd – Alsattar, 
Homam Abed Alkareem 
Yassen, Haeder Thier 
Abed, Dalal Abed 
Alrazak Abdul Wahab 

  Effect of Variety, Age and Sex in Some 
Productive Traits in Japanese Quail in Iraq. 

American Journal of Bio Science,  
Vol. 3, No. 2, 2015, pp. 55-58. 

doi:10.11648/j.ajbio.20150302.15 
 

30  Khalid Hamid Hassan 
and Ali Rafea Abd – 
Alsattar 

Effect of egg storage temperature and storage 
period pre-incubation  on hatchability of eggs in 
three varieties of Japanese quail 

Animal and Veterinary Sciences : 
Special Issue 212010 . Vol. 3( 1): 
5-8. 

31 Khalid Hamid Hassan 
and Ali Rafea Abd – 
Alsattar 

Effect of Genotype and Genotype – 
Environment Interaction on Productive 
Performance of Japanese Quail Varieties 

American Journal of Bio Science,  
Vol. 4, No. 4, 2016, pp. 49-52. 
doi: 10.11648/j.ajbio.20160404.12 
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 :  لمقررات الدراس�ة التي قام بتدر�سهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 دراسات اولية – األولى  اإلحصاء          مبادئ علم 1

 دراسات اولية –الثانية وراثة           مبادئ علم ال 2

 دراسات اولية – الثالثة حليل التجارب     تصميم وت 3

 دراسات اولية –الرابعة ة وتحسين طيور داجنة  تربي 4

 قسم الجغرافية –دراسات عليا   علم االحصاء 5

كلية  –قسم علوم الحياة  -دراسات عليا وراثة حيوان متقدم 6
 التربية للعلوم الصرفة

كلية  –قسم علوم الحياة  -دراسات عليا علم التكوين متقدم 7
 التربية للعلوم الصرفة

 كلية الزراعة –دراسات عليا   تصميم و تحليل تجارب متقدم 8

 كلية الزراعة –دراسات عليا   تطبيقات في الحاسوب متقدم 9

 كلية الزراعة –دراسات عليا   تربية و تحسين طيور داجنة متقدم 10

 كلية الزراعة –دراسات عليا   وراثة كمية 11
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الدراسات العل�ااإلشراف على رسائل   

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستیر/د�توراة ت

دراسة االداء االنتاجي لثالثة عروق من السمان ال�ا�اني خالل فصلي   علي رافع عبد الستار ماجستیر 1
 الخر�ف و الر��ع في العراق

تأثیر التضر�ب الت�ادلي بین عروق السمان ال�ا�اني في الصفات االنتاج�ة   اسراء عبود حسین ماجستیر 2
 و الفسلج�ة

تأثير التضريب بين هجن قطعان التربية لفروج اللحم في الصفات االنتاجية    مها مهدي علي ماجستیر 3
 و الفسلجية في النسل الناتج .

 Arbor Acresو  Ross 308القلش المستحث في أمات   مقارنة تأثير   وصال فاضل ع�اس ماجستیر 4
 في الصفات اإلنتاجية لالمات و األفراخ الناتجة عنها .

االنتخاب الوراثي �اتجاهین متضادين لوزن الجسم الحي في الَسمان  منى ع�اس فاضل ماجستیر 5
 ناتجال�ا�اني وتأثیره في �عض الصفات اإلنتاج�ة والفسلج�ة للنسل ال

 االنتخاب الوراثي �اتجاهین متضادين إلنتاج الب�ض في السمان ال�ا�اني �شرى فل�ح حسن ماجستیر 6

التأثیرات الوراث�ة و�یئة خزن المني والتداخل بینهما في صفات المني و  همام عبد الكر�م �اسین ماجستیر 7
 القابل�ة االخصاب�ة لنطف الد�كة

تأثیر العمر عند النضج الجنسي لألمهات في �عض الصفات االنتاج�ة  نورا ماجد حمید دبلوم عالي 8
 لالبناء في السمان ال�ا�اني

تأثیر االنتخاب لتر�یز النطف في المني واضافة مضادات االكسدة الى  االء دمحم فائق دمحم سعید دبلوم عالي 9
المخففات في صفات المني المخزون والقابل�ة االخصاب�ة في د�كة فروج 

 لحمال
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  : العضو�ة في الجمع�ات العلم�ة

 نوع العضو�ة مقر الجمع�ة  اسم الجمع�ة  ت
 عضو الجمعية العالمية لعلوم الدواجن  1

 )World Poultry Sciences Association / WPSA  (
)membership number is 21778  ( 

 عضوا الواليات المتحدة االمريكية

 عضو مؤسس جامعة بغداد –كلية الزراعة  راقيةجمعية علوم الدواجن الع 2

 عضوا بعقوبة -محافظة ديالى  نقابة المهندسين الزراعيين 3

 عضوا بعقوبة -محافظة ديالى  نقابة المعلمين 4

 
 : الدورات التدر�ب�ة

 

 تار�خ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 و لمدة شهر واحد  2011/  11/  15 مالیز�ا -عة بوترا جام تطو�ر المالكات التدر�س�ة خارج العراق 1

جامعة  –كل�ة الهندسة  دورة السبورة التفاعل�ة 2
 د�الى

18  /4  /2012 

 2013/  1/  7 رئاسة جامعة د�الى دورة المكت�ة االفتراض�ة العراق�ة 3
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 عقادتار�خ االن مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 الجهة المنظمة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجادر�ة -جامعة �غداد مؤتمر التعليم العالي السابع  1
بموجب كتاب االيفاد   2004ايلول  23 – 22 للمدة 

 جامعة ديالى
 .  2004/  8/  28في  4189 

 إيفاد باألمر الجامعي  2009�انون االول  10 ادر�ةالج -جامعة �غداد لقاء أعضاء شبكة العلماء العراقيين في الخارج 2
 2009/  12/  10في  15070 

المؤتمر العلمي الثاني لجمعية علوم الدواجن  3
 العراقية

 ايفاد باألمر الجامعي   2009�انون الثاني  4 جامعة �غداد-كل�ة الزراعة
 2009/  1/ 4في  120 

ي المؤتمر التطويري آلليات التعليم الجامع 4
 لكليتي الزراعة والهندسة

 2010/  4/  12-11من  للفترة جامعة الكوفة

المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم الدواجن  5
 العراقية

 2010 جامعة الكوفة

المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن  6
 العراقية

 2015 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

عهد الهندسة المؤتمر العلمي الدولي الثاني لم 7
 الوراثية و التقنيات اإلحيائية للدراسات العليا

 . 2014/  10/  15 الجادر�ة-جامعة �غداد

 2010/  1/  19 جامعة د�الى-كل�ة الهندسة المؤتمر العلمي األول لجامعة ديالى 8

المؤتمر التقويمي لمجلس التخطيط في جامعة  9
 ديالى

 2015آذار  31 – 29للمدة  المر�ز الثقافي-جامعة د�الى

 

 الجهة المنظمة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجادر�ة -جامعة �غداد مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق 10
 2016نون الثاني كا 21 – 20للمدة 
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المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية لكلية  11
 الزراعة

 2009 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

 2013 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 12
 2011 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة للبحوث الزراعية المؤتمر الوطني األول 13

 2012/  5/  8 جامعة د�الى للبحث العلمي   لعلمية األولىلندوة اا 14
الندوة العلمية لصناعة الدواجن في العراق ،  15

 معوقاتها وآفاق تطورها
 2009/  11/  24 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

المتخصصة بواقع صناعة  الثانية الندوة العلمية 16
 الدواجن في العراق

 2013/  3 / 4 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

الندوة العلمية الثالثة المتخصصة بواقع صناعة  17
 الدواجن في العراق

 2014 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

الندوة العلمية المتخصصة في جودة البحث  18
 العلمي

 2016نيسان  28 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

مشاريع بحوث تخرج الطلبة بين الندوة العلمية  19
 الواقع و الطموح

 2015/  12/  14 جامعة د�الى-كل�ة الزراعة

 -جامعة بوترا  –محاضرة في كلية الزراعة  20
 ماليزيا

 2011/  12/  6 جامعة بوترا-كل�ة الزراعة

 رئيس تحرير عدد خاص في المجلة العالمية : 21
Animal and Veterinary Sciences 

Science Publishing Group 2015 

 جلة رومانية :عضو هيئة تحرير م 22
Scientific papers, series D, Animal 

Science 

University of Agronomic Sciences and 
Veterinary Medicine of Bucharest 

2015  ،2016 

 عضو محكم في مجلة عالمية : 23
   International Journal of Applied 

Agricultural Sciences (IJAAS)  

http://www.sciencepublishinggroup 

.com/journal/index?journalid=343 

 

2015  ،2016 
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 االنجازات واالنشطة العلم�ة االخرى (كتب مؤلفة,براءة اختراع ,كتب مترجمة ,كتاب مساعد, مقاالت علم�ة,الخ):

 تفاصیل االنجاز رقم وتار�خ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

رقم االيداع في دار الكتب و  ن ( تر��ة و تحسین الطیور الداجنة )تال�ف �تاب منهجي �عنوا 1
 2011في  267الوثائق 

كتاب منهجي لتدر�س مقرر تر��ة و تحسین 
 –الطیور الداجنة  للمرحلة الرا�عة            

 العراق -كل�ة الزراعة 
الكتب و رقم االيداع في دار  تال�ف �تاب منهجي �عنوان ( أساس�ات علم الوراثة ) 2

 2017في  26الوثائق 
كتاب منهجي لتدر�س مقرر علم الوراثة 

 العراق -�ل�ة الزراعة  –للمرحلة الثان�ة 

رقم االيداع في دار الكتب و  تال�ف ( دلیل �تا�ة الرسائل الجامع�ة ) 3
 2016في  582الوثائق 

 

  2006الجديدة لسنة مجلة االفاق  مقالة �عنوان ( الهندسة الوراث�ة و الجدل المستمر ) 4

مقالة �عنوان ( عامل التاثیر و عالقته �معايیر الجودة في  5
 المجالت العلم�ة )

  2016مجلة االفاق الجديدة لسنة 
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  الموقع االلكتروني للكل�ة ال�حث العلمي و رفاه�ة المجتمع ) مقالة �عنوان (  6
  الموقع االلكتروني للكل�ة ج�ال )الموروثة عبر اال مقالة �عنوان ( التأثیرات البیئ�ة  7

  الموقع االلكتروني للكل�ة إنتاج الوقود الحيوي و تأثيره في األمن الغذائي العالمي 8
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 كتب الشكر و الشهادات التقدير�ة و الهدا�ا التقدير�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة العدد نوع التكر�م ت

 2016لغاية  2002 5 ي و ال�حث العلميكتاب شكر و تقدير من السید وز�ر التعل�م العال 1

 2012 1 هد�ة من السید وز�ر التعل�م العالي و ال�حث العلمي 2

 2021لغا�ة  2 كتاب شكر وتقدير من السید و�یل وز�ر التعل�م العالي وال�حث العلمي 3

 2021لغا�ة  2002 21 كتاب شكر من السید رئ�س الجامعة 4
 2016لغا�ة  2008 3 هد�ة من السید رئ�س الجامعة 5

 2015لغا�ة  2008 9 شهادة تقدير�ة من السید رئ�س الجامعة 6
 2021لغا�ة  2002 59 كتاب شكر من السید عمید �ل�ة الزراعة 7

 2016لغا�ة  2010 3 شهادة تقدير�ة من السید عمید �ل�ة الزراعة 8
 2014لغا�ة  2012 3 ديالى جامعة –كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة  9

 2016 1 جامعة ديالى –كتاب شكر من السيد عميد كلية الفنون الجميلة 10
 2010 1 جامعة الكوفة –كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة 11

 2010 1 شهادة تقديرية من السيد رئيس جامعة الكوفة 12


