
                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                           
                                                          كلية الزراعة قسم      

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

 :اللقب العلمي:   ثالثا  

اسامة احمد لطيف صالح  االسم الرباعي واللقب
  الدليمي

  07706242676 موبايل   ديالى  الجامعة

   Osama.aldulimi البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  5/7/1983 تاريخ الميالد
رقم وتاريخ امر  االنتاج الحيواني القسم  متزوج الحالة االجتماعية 

 التعيين
 10/3/2008في 240 

رقم وتاريخ االمر  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

في 4860  البكالوريس 
2/9/2006 

كلية الزراعة /جامعة   االنتاج الحيواني
  بغداد

كلية الزراعة /جامعة   االنتاج الحيواني  3/7/19729 الماجستير 
  تكريت

رقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول  الدرجة العلمية
 على اللقب

 4/5/2014في 6632 مدرس مساعد 
  مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ

 

صورة 

 شخصية



 -المهام اإلدارية التي ُكلف بها : :رابعا  
 

 رقم وتاريخ االمر االداري المهام اإلدارية  ت
 16/10/2016في 1864 مقرر قسم 1

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

رقم وتاريخ االمر  اسم اللجنة  ت
 االداري

فترة عمل  مهام اللجنة  المنصب
 اللجنة 

1 

1 

/22/12في2459 لجنة امتحانية
2016 

 2016/2017 االمتحانات عضو

2 
 
 
 

2 

لجنة تحديد 
 االسعار

في 1396
25/7/2016 

تحديد اسعار  رئيس
 المشتريات

2016/2017 

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

1 

1 

 شهر دعم مادي وعمل يدوي الدواجناعادة تأهيل قاعة 

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

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

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    اسماء الباحثين ت
1 

 

اسامة احمد لطيف_علي جواد 
 رزوقي

تأثير استخدام مسحوق نبات 

 (Curcuma longa)الكركم 

في العليقة على االداء االنتاجي 

وبعض الصفات  الفسلجية 

 لفروج اللحم

مجلة كربالء للعلوم 
 الزراعية



2 

 

تأثير اضافة مستويات مختلفة  اسامة احمد لطيف
الزنجبيل على العليقة من زيت 

في الصفات االنتاجية وبعض 
الصفات النوعية لبيض طائر 

 السمان

مجلة البصرة للعلوم 
 الزراعية 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من  اسامة احمد لطيف 3
نبات الشيح الى العليقة في االداء 
االنتاجي وبعض الصفات النوعية 

 لبيض طائر السمان

مجلة االنبار للعلوم 
 البيطرية

4  

 

تاثير مسحوقي بذور الحبة  اسامة احمد لطيف_علي جواد رزوقي

 (Nagella sativa)السوداء

 وبذور  اليانسون

(Pimpinela anisum)  الى

عليقة دجاج البيض لوهمان 

البني في االداء االنتاجي 

وبعض صفات الدم 

 الكيموحيوية

مجلة ديالى للعلوم 
 الزراعية

 
 :  التي قام بتدريسهاالمقررات الدراسية 

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 اولى مبادئ انتاج حيواني  1
 اولى مبادئ طيور داجنة 2
 ثالثة تكنلوجيا منتجات دواجن 3
 ثالثة فسلجة طيور داجنة 4

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد العراقيةجمعية علوم الدواجن  1
 

 

 

 

 



 


