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رقم وتاريخ امر  االنتاج الحيواني القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
 التعيين

 :32/5/422في 240 

رقم وتاريخ االمر  المؤىل
 الجامعي

 الجامعة والكمية التخصص

في 6:82  س و البكالوري
4/;/4228 

كمية الزراعة /جامعة   االنتاج الحيواني
  بغداد

كمية الزراعة /جامعة   االنتاج الحيواني  ;94;5/9/3 الماجستير 
  تكريت

رقم وتاريخ االمر الجامعي لمحصول  الدرجة العممية
 عمى المقب

 6/7/4236في 8854 مدرس مساعد 
 :33/6/423في  :775 مدرس

 33/4242/ 45في  34372 أستاذ  مساعد
   استاذ

 



 -الميام اإلدارية التي ُكمف بيا : :رابعا  
 

 رقم وتاريخ االمر االداري الميام اإلدارية  ت
 38/32/4238في 3:86 مقرر قسم 3

   المجان التي شارك فييا:خامسا : 

فترة عمل  ميام المجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم المجنة  ت
 المجنة 

3 

 

/44/34في;467 لجنة امتحانية
4238 

 4238/4239 االمتحانات عضو

/37/32في42:6 لجنة امتحانية 4
4239 

 :4239/423 االمتحانات عضو
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لجنة تحديد 
 االسعار

في 8;35
47/9/4238 

تحديد  رئيس
اسعار 

 المشتريات

4238/4239 

    في خدمة الجامعة و المجتمع المشاركات التي شارك فييا العضو :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

3 

3 

 شير دعم مادي وعمل يدوي اعادة تأىيل قاعة الدواجن
 سنتين دعم مادي  دعم صندوق االيتام بالجامعة 4
 شير دعم مادي وعمل يدوي اعمال تطوعية بالقسم والكمية  5

 :األنشطة العممية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

تأثير استخدام مسحوق نبات اكليل الجبل في بعض الصفات الفسلجية والنسيجية  عنوان رسالو الماجستير 
 لذكور طائر السمان

 

 



 :  اإلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين ت
3 

 

اسامة احمد لطيف_عمي جواد 
 رزوقي

تأثير استخدام مسحوق نبات الكركم 

(Curcuma longa)  في العليقة على

االداء االنتاجي وبعض الصفات  

 الفسلجية لفروج اللحم

مجمة كربالء لمعموم 
 الزراعية

4 

 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من زيت  اسامة احمد لطيف
الزنجبيل على العليقة في الصفات 
االنتاجية وبعض الصفات النوعية 

 لبيض طائر السمان

مجمة البصرة لمعموم 
 الزراعية 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من نبات  اسامة احمد لطيف 5
الشيح الى العليقة في االداء االنتاجي 
وبعض الصفات النوعية لبيض طائر 

 السمان

مجمة االنبار لمعموم 
 البيطرية
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مسحوقي بذور الحبة  تاثير اسامة احمد لطيف_عمي جواد رزوقي

وبذور   (Nagella sativa)السوداء

 (Pimpinela anisum) اليانسون

الى عليقة دجاج البيض لوهمان البني 

في االداء االنتاجي وبعض صفات الدم 

 الكيموحيوية

مجمة ديالى لمعموم 
 الزراعية

7 Osama Ahmed Latif,  

Ali Jawad Razooqi 

 "Effect of adding KEMIN to 

the diet of Japanese quail on 

productive performance and 

egg quality traits" 

مؤتمر عممي دولي 
ثالث/القاىرة/جميو 
 رية مصر العربية

8 Ammar Qahtan Shanoon 

 Osama Ahmed Latif  
MohammedAbdulrahemmo
hammed 

EFFECTS OF DATE PALM 

POLLEN ON PRODUCTIVE 

PERFORMANCE, EGGS 

QUALITY AND SOME BLOOD 

PARAMETERS IN JAPANESE 

QUAIL 

Plant 
Archives 



9 Osama Ahmed Latif 
Ammar Taleb Dhiab 

 DDING 

DIFFERENT LEVELS OF GREEN 

TEA AS ANTIOXIDANT AND 

EFFECT OF IN CARCASS 

QUALITY AND INTERIOR GUT 

WEIGHT IN BROILER CHICKEN 

Plant 
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 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا

 المرحمة  اسم المقرر  م. 
 اولى مبادئ انتاج حيواني  3
 اولى مبادئ طيور داجنة 4
 ثالثة تكنموجيا منتجات دواجن 5
 ثالثة فسمجة طيور داجنة 6
 ثالثة تفقيس وادارة مفاقس 7

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد جمعية عموم الدواجن العراقية 3
 

 

 

 

 

 


