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 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 :لعلميةالمؤهالت ا:   ثانيا  
  

 
 
 
 

االسم الرباعي 
 واللقب

مهدي صالح جاسم محمد 
 موبايل   لى ديا الجامعة  الجبوري

 07713369537 

07901574805 
 mahdialjebouri@yahoo.com البريد االلكتروني  الزراعة   الكلية  1961 تاريخ الميالد

رقم وتاريخ امر  االنتاج الحيواني   القسم  متزوج الحالة االجتماعية 
 التعيين

في  6248االمر الجامعي  
25/11/2004 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  كلية الزراعة والغابات -جامعة الموصل  الثروة الحيوانية  21/6/1983في  3/11/3302 البكالوريس 
  كلية الزراعة -جامعة بغداد فسلجة طيور داجنة -الثروة الحيوانية  15/12/1968في  25030 الماجستير 

تكنولوجيا منتجات  -الثروة الحيوانية 1/8/2012في  3/7/13289 وراة الدكت
 دواجن

 كلية الزراعة -جامعة تكريت

 
 



 2 

 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 
 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
1 

 

 

 

 

 

 27/12/2012في  2300 شعبة التخطيط والمتابعة في الكلية مسؤول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقرر الدراسات العليا في القسم 2
 25/2/2016في  370 لمكتب االستشاري الزراعياري لالمجلس االدعضوا في  3

 

 

 

 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 25/11/2004في  6248 مدرس مساعد 
 24/6/2009في  7452 مدرس

 14/5/2013في  7254 أستاذ  مساعد
   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت

1 

1 

 أشهر 6 مشتريات الكلية عضوا  22/2/2005في  92 لجنة مشتريات

2 
 
 
 

2 

 خالل مدة المؤتمر للتحضير للمؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن              عضوا  10/5/2015في  899 اللجنة التحضيرية  

3 

3 

 خالل مدة الندوة ندوة علمية متخصصة لواقع صناعة الدواجن في العراق رئيس  24/2/2014في  389  تهيئة وادارة ندوة

 مستمر استالل رسائل طلبة الماجستير في القسمتدقيق  عضوا  18/10/2015في  1901  االستالل ةلجن 4

جميع اللجان  5
 االمتحانية

 مستمر ادارة االمتحانات لطلبة الدراسات العليا في الكلية عضوا  2013 
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 أشهر 6 عضوا في لجنة دونم لتخصيها لكلية الزراعة 10رز مساحة ف
2 

2 

 مستمر استشارة تقديم استشارات لمربي الدواجن في محافظة ديالى
 

3 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 بيض تحت ظروف بيئية مختلفة خالل فصل الصيفدراسة بعض الصفات الصفات الفسلجية واالنتاجية لدجاج ال عنوان رساله الماجستير 
في تخمرات الحالة  Saccharomyces cerevisiaeوخميرة  Trichoderma harzianumاستخدام فطر  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 الصلبة لنخالة الحنطة محفزا  لنمو فروج اللحم
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت

1 

 

AL-Hassani, D.H. and 
M.S. Al-Jeboury. 1986 

The effect of heat on acclimated  and 
non-acclimated Laying hens 

P: 176- 180 in proc-second 
Egyptian-British Conference on 
Animal and poultry production, 
Bangor. U.K. 

2 

 

Al-Hassani, D.H. and 
M.S. Al-Jeboury. 1988 

Heat tolerance of Iraq indigenous 
chicken 

Procceding XVIII Worlds poultry 
congress, Nagoya, Japan. 

3 

 

AL-Hassani, D.H., T. Taha, 
S.A. Naji and M.S. AL-
jebouri. 1988 

Some physiological and physical changes 
in Laying hens during forced moulting 

Iraq J. Agric. Sci. 19, 2:31-39 
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4 Ammar K. Shanoon, Mahdi 
S. Jassim, Qana H. Amin 
and Ilhaam N. Ezaddin . 
2012 

Effects of Ginger (Zingiber officinale) Oil 
on Growth Performance and Microbial 
Population of Broiler Ross 308 

   International Journal of 
Poultry Science. 11 (9): 589-
593  

5 Shanoon, A.K. and Mahdi 
S. Jassim .2012 

Effects of Thymus vulgaris and Zingiber 
officinale Aqueous on Semen Parameters, 
Testes Weight and Histology 
Measurements of Broiler Breeder Male 

International Journal of Poultry 
Science. 11 (9): 594-598 

6 Shanoon, A.Q., M. S. 
Jassim, A. H. Mohamed, 
M. S. Latef,A. M. Abad AL-
Raheem.2015 

The Effect of Using Different Levels from 
Date Palm Pollenin Diet on Productive 
Performance and Some Eggs Quality 
Measurements for Layer Hens Lohman 

Animal and Veterinary Sciences. 
3(6-1): 1-4 

7 Jassim, M.S.,A.Q. 
Shanoon, W.F. Ali, M.N. 
Mahmoed and H.H. Najem. 
2016 

 .IMPACT OF CYPERUS ROTUNDUS 
CRUSHED SUPPLEMENTATION ON 
PRODUCTIVE PERFORMANCE OF LAYER 
CHICKEN 

International Journal of Applied 
Biology and Pharmaceutical 
Technology. 7(1):50-55 

الحسني ، ضياء حسن ، عدنان  8
صالح الجنابي ومهدي صالح 

 1987الجبوري. 

تأثير الحرارة خالل فصل الصيف على بعض الصفات 
 الدموية لدجاج البيض

: 2مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية. 
25-37 
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الجنابي ، عدنان صالح ، ضياء حسن  9
الحسني ومهدي صالح الجبوري. 

1989 

المغلقة والمفتوحة على الكفاءة اإلنتاجية تأثير التربة 
وصفات البيضة لدجاج البيض خالل فصل الصيف في 

 العراق

 108-88: 1مجلة العلوم الزراعية. 

تأثير درجة حرارة القاعدة على نسبية الخصوبة في أعمار  2008جاسم ، مهدي صالح.  10
 Hubbard flexمختلفة لقطيع أمهات فروج اللحم 

 302-297: 32مجلة الفتح 

خليل ، رائد أبراهيم ، مهدي صالح  11
 2008جاسم وصالح حسن جاسم. 

دراسة تأثير فترة التربية وموقع الطيور في القاعة على 
 األداء اإلنتاجي لفروج اللحم

-1: 2مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية. 
31 

حسن ، خالد حامد ، مهدي صالح  12
 2008م خليل. جاسم ورائد ابراهي

تأثير برنامج نزع الريش اإلجباري على صفات المني 
 والقابلية األخصابية لذكور قطيع التربية لفروج اللحم

 100-96: 4مجلة زراعة الرافدين. 

حسن ، خالد حامد ومهدي صالح  13
 2009جاسم. 

دراسة بعض الصفات االنتاجية لهجن فروج اللحم لومان ، 
 هبرد وفابرو في العراق

بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول 
كانون االول  14و 13لجامعة ديالى في 

2009 
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شعنون ، عمار قحطان ،مهدي صالح  14
 2012جاسم وأركان برع محمد. 

تأثير اضافة الزنجبيل الى العليقة على االداء االنتاجي 
 Japanese quailوالفسلجي لطائر السلوى الياباني 

العلمي بحث مشارك في المؤتمر 
الثاني)الحيوانات الداجنة بين التراث 

والمعاصرة( في مركز احياء التراث العلمي 
 2012العربي/ جامعة بغداد في اذار 

شعنون ، عمار قحطان ، مهدي  15
صالح جاسم ، صالح نجم حسين 

،قصي زيد حاتم ورواء جبار علي. 
2013 

تاثير اضافة المستخلص المائي للزنجبيل الى مخفف 
واثره على بعض الصفات النوعية  Lakeئل المنوي  السا

 308للسائل المنوي لديكة اباء فروج اللحم روز 

:  3مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . 
 68ــ 63

شعنون ، عمار قحطان ، مهدي  16
صالح جاسم ،مصطفى مظفر طه 

 2013،مهند احمد علي.  

  Saccharomyces cerevisiaeتأثير اضافة خميرة 
( الى العليقة في االداء Prebioticسابقا  حيويا  ) 

االنتاجي وبعض صفات دم طئر السلوى الياباني ) 
Japanese Quail) 

بحث مشارك في المؤتمر العلمي الثاني 
للبحوث الزراعية الذي عقد في كلية الزراعة ــ 

كانون االول  4ـ  3جامعة ديالى للفترة 
2013 

ر قحطان جاسم ، مهدي صالح، عما 17
شعنون، زيدون ضرار، اركان فوزي 

حميد و سرمد وضاح عبد القادر. 
2015 

 Cinnamomumتأثير إضافة مسحوق القرفة )
cassia  الى العليقة في االداء االنتاجي وبعض صفات )

 الدم لفروج اللحم

بحث مشارك في المؤتمر العلمي الخامس 
لجمعية علوم الدواجن العراقية الذي عقد في 

مايس  27جامعة ديالى في  –الزراعة  كلية
2015 
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 االولى مبائ االنتاج الحيواني 1
 الثالثة فسلجة الطيور الداجنة 2
 الثالثة فسلجة حيوان 3
 الثالثة تكنولوجيا منتجات دواجن 4
 ثةالثال تفقيس وادارة مفاقس 5
 الثانية بيئة حيوان 6
 الرابعة حلقات دراسية 7
 الماجستير تكنولوجيا منتجات دواجن متقدم 8
 الماجستير االدارة الصحية للدواجن 9

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
وحامض الستريك  Iraqi Probioticضافة المفردة والمتداخلة للمعزز الحيوي العراقي تأثير اال اء ياسين طه الخزرجيعال ماجستير  1

Citric Acid  للدجاج البياضالى العليقة في االداء االنتاجي 
 Rhus coriariaزري العراقي مع مستويات مختلفة من مسحوق السماق َأستخدام الخليط التا رقاد فيصل علي البياتي ماجستير  2

 صفات االنتاجية لدجاج البيض لوهمان البنيلل ًامحفز
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  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضوا بغداد جمعية علوم الدواجن العراقية 1
    
 

 : الدورات التدريبية
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

1 Knowledge and technical know-how in 
the fields poultry 

Boxmeer, Netherland 3-7-1989 

2 FEED FORMULATION TECHNIQUES 
AND PROCURMENT PLANNING 

METHODS 

Amman, Jordan 8-3-2004 

3 Poultry Farm and Hatchery 
Management 

Cuxhaven, Germany 13-5-2004 

 2005-1-12 العراق -بغداد امراض الدواجن 4

5  JAZEERA POULTRY SCHOOLth 5  Amman, Jordan 2012 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 :مقاالت علمية،الخ( كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،ؤلفة،)كتب ماالنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 2009كانون االول  14-13 جامعة ديالى المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى 1
 2012 اذار جامعة بغداد امعة بغدادالمؤتمر العلمي الثاني لمركز احياء الترث العلمي العربي/ج  2
 2013كانون االول  4 -3 جامعة ديالى المؤتمر الثاني للبحوث الزراعية لكلية الزراعة 3
 2015مايس  27 جامعة ديالى المؤتمر العلمي الخامس لجمعية علوم الدواجن العراقية 4
    
    
    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


