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 :المؤىالت العممية:   ثانياً 
  

 
 
 
 
 

 :العممي المقب:   ثالثاً 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

رقم وتاريخ االمر  المؤىل
 الجامعي

 الجامعة والكمية التخصص

  جامعة بغداد كمية الزراعة  انتاج حيوانى 0089  البكالوريس 
   جامعة بغداد كمية الزراعة   انتاج حيوانى  0081 الماجستير 
 الزراعةجامعة الموصل كمية  انتاج حيوانى 7900 الدكتوراة 

لمحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العممية
 عمى المقب

 0089 مدرس مساعد 
 7991 مدرس

 7900 أستاذ  مساعد
 7908  استاذ
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 -:الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً 
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  الميام اإلدارية  ت

  مقرر قسم اإلنتاج الحيواني/ جامعة ديالى 0
  رئيس قسم اإلنتاج الحيواني 7
3   
1   
7   
6   

   المجان التي شارك فييا:خامسًا: 

 فترة عمل المجنة  المنصب اسم المجنة  ت
0 

1 

لجنة الدراسات العميا في كمية 
 الزراعة جامعة ديالى

 12/2/2012 عضو
7 
 
 
 

2 

االمتحانية قسم الثروة المجنة 
 الحيوانية

 5/11/2012 رئيس لجنة
3 

3 

لجنة االستالل لرسائل الدراسات 
 العميا

 18/10/2015 عضو
لجنة تطوير المناىج في قسم  4

 الثروة الحيوانية
 2016 عضو

لجنة الترقيات العممية الفرعية  5
 لكمية الزراعة

 12/3/2014 عضو
 13/9/2015 عضو المجنة التربوية لشؤن الطمبة 6
لجنة مناقشة بحوث التخرج  7

 لطمبة المرحمة الرابعة
 13/9/2015 عضو

لجنة االشراف عمى التدريب  8
الصيفي لطمبة المرحمة الرابعة/ 

 قسم الثروة الحيوانية

 31/5/2016 عضو
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لجنة االستقبال والضيافة في  9
 المؤتمر الثاني لمبحوث الزراعية

 4/12/2013-3 عضو
المتابعة االمنية لموقع لجنة  10

المؤتمر العممي الثاني لمبحوث 
 الزراعية

 4/12/2013-3 عضو
لجنة البيع المباشر لألموال  11

 سريعة التمف او متناقصة القيمة
 24/7/2012 رئيس لجنة

المجنة العممية في قسم الثروة  12
 الحيوانية

 17/6/2013 عضو ومقرر لجنة
المتقدمين لجنة تدقيق اوليات  13

 لمدراسات العميا
 9/8/2015 عضو

لجنة جمع البيانات وتقييم  14
االقسام المناظرة/ قسم الثروة 

 الحيوانية

 8/1/2016 عضو
لجنة اتالف الصوف/ قسم  15

 االنتاج الحيواني
 16/2/2015 رئيس لجنة

 10/10/2012 عضو مجمس صندوق التعميم العالي 16
 
 
 
 

    شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمعالمشاركات التي  :سادساً 
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 
0 

0 

 22/3/2016 رئيس رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير عمي رافع عبدالستار

2 

7 

 22/12/2015 عضو  عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير عمي جميل ابراىيم

3 

3 

 24/2/2016 عضو الماجستير ثائر عبداهلل خميلعضو لجنة مناقشة طالب 

 13/11/2015 عضو عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير ياسمين خمدون حميد 4

 2016 رئيس رئيس لجنة مناقشة طالبة الماجستير اسراء عبود حسين 5

 2017 - 2014 مشرف اشراف عمى اربع طالب دراسات عميا لدراسة الماجستير 6
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تقويم بحث عممي بعنوان )دراسة االداء االنتاجي لثالثة عروق لمسمان  7
 الياباني في انتاج المحم( 

 14/1/2016 مقوم

 26/6/2015 مقوم تقويم بحوث ترقية عممية الى مرتبة مدرس  8

تقويم بحث عممي بعنوان )بعض العوامل المؤثرة في صفات النمو وانتاج  9
 التركي(الحميب لدى االغنام العواسي 

 2/4/2014 مقوم

تقويم بحث عممي بعنوان ) العوامل المييئة لميالك بمرض ذات الرئة لدى  10
  مواليد ابقار اليولشتاين في العراق( 

 27/5/2013 مقوم

تقويم بحوث ترقية عممية لكمية الزراعة جامعة بغداد تخصص تربية وتحسين  11
 حيوان

 26/6/2016 مقوم

بعنوان )تأثر جنس االبوين، ونوع والداتيما وعمرىما عمى تقويم بحث عممي  12
 قابمية بقاء حمالن العواسي التركي(

 15/9/2013 مقوم

 20/8/2013 مقوم تقويم بحوث ترقية عممية الى مرتبة استاذ مساعد 13

 16/10/2016 مناقش طالب ماجستير ايفاد الى جامعة تكريت 14

 6/12/2012 مشارك والغابات جامعة الموصلايفاد الى كمية الزراعة  15
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 :األنشطة العممية :سابعاً   

 الماجستير والدكتوراه :

 تأثير اضافة مستويات مختمفة من فموريد الصوديوم عمى بعض الصفات االنتاجية الميات دجاج البيض  عنوان رسالو الماجستير 

 تأثير الخمط بين الماعز المحمي والشامي المستورد عمى بعض الصفات االنتاجية  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  اإلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت

1 

1 

التحلٌل الوراثً إلنتاج الحلٌب وطول موسم الحلٌب لدى الماعز الشامً تحت ظروف  صالح حسن جاسم 
 التربٌة    شبه المكثفة و سط العراق

 مجلة البصرة للعلوم الزراعٌة 

2 

23 

المثابرة الوراثٌة على انتاج الحلٌب فً الماعز المحلً و الشامً تحت ظروف التربٌة  صالح حسن جاسم 
 شبه المكثفة

 مجلة دٌالئ للعلوم الزراعٌة 

3 

3 

فً بعض المعاٌر الكٌموحٌوٌة فً النعاج العواسً المحلً و  Cتأثٌر اضافة فٌتامٌن  صالح حسن جاسم 
 التركً خالل فصل الصٌف و الخرٌف

 مجلة الرافدٌن للعلوم الزراعٌة 

 صالح حسن جاسم  
دراسة بعض العوامل الوراثٌة الوزان وابعاد الجسم فً جداء المحلً والماعز الشامً 

 ومضرباتها
مجلة جامعة تكرٌت للعلوم 

 الزراعٌة
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دراسة بعض الصفات الفٌزٌاوٌة للصوف فً األغنام العواسٌة المحلٌة و التركٌة فً  صالح حسن جاسم  
 مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة . ظروف التربٌة فً الحظائر

 صالح حسن جاسم  
دراسة تأثٌر وزن الجسم عند البلوغ الجنسً للفطائم العواسٌة فً بعض صفات الذبٌحة 

 المبٌضٌةوتطور الحوٌصالت 

 مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة

 EFFECT OF VITAMIN C ADMINISTRATION ON HEAT صالح حسن جاسم  
TOLERANCE OF LOCAL AND TURKISH AWASSI SHEEP IN 
DIYALA PROVINCE OF IRAQ 

مجلة الطب البٌطري جامعة 
 البصرة

 صالح حسن جاسم  
الوراثٌة  النتاج الحلٌب ومكوناته فً الماعز تقدٌر المعالم الوراثٌة وبعض العوامل غٌر 

 المحلً والشامً وسط العراق
 مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة

 صالح حسن جاسم  
ESTIMATION OF GENETIC VARIANCE USING DATA OF 
DGAT1 GENE IN HOLSTEIN CATTLE 

plantarchives 

 ESTIMATION OF GENETIC VARIANCE USING DATA OF صالح حسن جاسم  
STEAROYLCOA DESATURASE (SCD1) GENE IN 
HOLSTEIN CATTLE 

plantarchives 

 GENETIC POLYMORPHISM IN HSP90AA1 GENE AND صالح حسن جاسم  
ASSOCIATED 
WITH THE HEATTOLERANCE COEFFICIENT IN HOLSTEIN 
COWS 
AT SOUTH OF IRAQ 

plantarchives 

 صالح حسن جاسم  
Evaluation of bredding values for Bulls rebroductice traits 
according to progeny performance 

Biochemical and 
Cellular Archives 

 GENETIC POLYMORPHISMS OF HEAT SHOCK PROTEIN صالح حسن جاسم  
GENE (HSP90AA1) AND ASSOCIATION WITH 
CHARACTERISTICS OF HEAT TOLERANCE IN BULLS 

Biochemical and 
Cellular Archives 
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحمة  اسم المقرر  م. 
  األولى مبادئ احصاء  0
 ثالثة  تربية وتحسين حيوان  7
 دراسات عميا  تربية وتحسين حيوان متقدم  3
 دراسات عميا  لغة انكميزية 1

 دراسات عميا تصميم وتحميل تجارب عممي  7
 دراسات عميا وراثة كمية عممي  6
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ف عمى رسائل الماجستير والدكتور اإلشرا  
 عنوان الرسالة  اسم الطالب   ماجستير ت

 تقدير المعالم الوراثية لبعض الصفات االنتاجية والتناسمية لمنعاج العواسي تمارى حسين عمي   ماجستير  0
تاالكتوكمولين عمى انتاج الحميب ونسبة الدىن البروتين في الماعز الشامي يتأثير جيني الكاباكازين والب زينب سامي خميل ماجستير  7

 والمحمي 
عمى بعض صفات السائل المنوي في ثيران التمقيح االصطناعي تأثير جين الصدمة الحرارية ميثم ثامر صالح ماجستير  3  
 تقدير بعض العوامل الوراثية واالوراثية لبعض الصفات االنتاجية والتناسمية البقار اليولشتاين وسط العراق  سجى سالم  ماجستير  1
 GENETIC POLYMORPHISM IN HSP90AA1 GENE AND ASSOCIATED خالد عدنان ماجستير  

WITH THE HEAT TOLERANCE COEFFICIENT IN HOLSTEIN COWS AT 
SOUTH OF IRAQ 

(تحميل العالقة االرتباطية بين المظاىر المتعددة لجين كرم حسين عمون  دبموم عالي 7  SCD) نتاج الحميب وبعض مكوناتو في االبقار  وا 
عمى بعض الصفات االنتاجية والتناسمية في ابقار اليولشتاين وتأثيرة     باسم محمود ماجستير  3 DGTA1 التنوع الوراثي لجين    
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  : العضوية في الجمعيات العممية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو مشارك    بغداد   جمعية عموم االنتاج الحيواني  0
 عضو مشارك   بغداد  جمعية عموم الدواجن  7
 

 : الدورات التدريبية
 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

جامعو   الزراعةكمية  االنتاج الحيواني بين الواقع والطموح  0
 ديالى 

7907 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 االنجازات واالنشطة العممية االخرى )كتب مؤلفة،براءة اختراع ،كتب مترجمة ،كتاب مساعد، مقاالت عممية،الخ(:

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

العممي الثالث لعموم الثروة الحيوانية في كمية الزراعة  المؤتمر 
 جامعة الموصل

 14/11/2012-13 / كمية الزراعة جامعة الموصل

 22/5/2013 كمية الزراعة جامعة ديالى انتاج وتربية االبقار الحميب بين الواقع والطموح 

 4/12/2013-3 ديالىكمية الزراعة جامعة   المؤتمر العممي الثاني لمبحوث الزراعية  

    
    
    
    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

 قسم الثروة الحيوانيةفترة تسمم رئاسة  9247 06/6/7903في  ب شكر وتقديراكت 0

 فسح المجال لالخرين في استالم الدور السكنية العائدة لمجامعة 8340  39/7/7903في  ب شكر وتقديراكت 7

 القاء المحاضرات مجانا دون مقابل 174  70/0/7907في  ب شكر وتقديراكت 3
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 7901خالل عام التفاني وانجاز العمل المكمف بو  2416 30/07/7901في  ب شكر وتقديراكت 1 

 ب شكر وتقديراكت 7
 818  77/7/7903في 

انجاح الندوة العممية في قسم الثروة الحيوانية )انتاج وتربية ابقار الحميب 
 بين الواقع والطموح(

 ب شكر وتقديراكت 6
 1719  09/0/7907في 

انجاح المؤتمر العممي لكمية الزراعة )المؤتمر العممي الخامس لجمعية     
 الدواجن(

 ب شكر وتقديراكت 9

 2052  06/07/7903في 

انجاح المؤتمر العممي الثاني لمبحوث الزراعية المنعقد في كمية الزراعة 
 لمفترة من

3-1/07/7903 
 ب شكر وتقديراكت 8

 01/09/7907في 
المشاركة ببحث في المؤتمر العممي الثالث لبحوث الثروة الحيوانية في كمية 

 والغابات جامعة الموصلالزراعة 
    


