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 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 
 

 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

االمر رقم وتاريخ  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

  جامعة بغداد كلية الزراعة  انتاج حيوانى 1980  البكالوريس 
   جامعة بغداد كلية الزراعة   انتاج حيوانى  1984 الماجستير 

 جامعة الموصل كلية الزراعة انتاج حيوانى 2011 الدكتوراة 

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي يةالدرجة العلم
 على اللقب

 1980 مدرس مساعد 
 2004 مدرس

 2011 أستاذ  مساعد
   استاذ
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 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

  مقرر قسم اإلنتاج الحيواني/ جامعة ديالى 1
  اإلنتاج الحيوانيرئيس قسم  2
3   
4   
5   
6   

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 

1 

لجنة الدراسات العليا في كلية 
 الزراعة جامعة ديالى

 12/2/2012  عضو 
2 
 
 
 

2 

اللجنة االمتحانية قسم الثروة 
 لحيوانيةا

 5/11/2012  رئيس لجنة 
3 

3 

لجنة االستالل لرسائل الدراسات 
 العليا

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

 الثروة الحيوانية
 2016  عضو 

لجنة الترقيات العلمية الفرعية  5
 لكلية الزراعة

 12/3/2014  عضو 
 13/9/2015  عضو  اللجنة التربوية لشؤن الطلبة 6
لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة  7

 المرحلة الرابعة
 13/9/2015  عضو 

لجنة االشراف على التدريب  8
الصيفي لطلبة المرحلة الرابعة/ 

 قسم الثروة الحيوانية

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

 4/12/2013-3  عضو 
ة االمنية لموقع لجنة المتابع 10

المؤتمر العلمي الثاني للبحوث 
 الزراعية

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

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

اللجنة العلمية في قسم الثروة  12
 الحيوانية

عضو ومقرر  
 لجنة

 17/6/2013 
 لجنة تدقيق اوليات المتقدمين 13

 للدراسات العليا
 9/8/2015  عضو 

لجنة جمع البيانات وتقييم  14
االقسام المناظرة/ قسم الثروة 

 الحيوانية

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

 الحيواني
 16/2/2015  رئيس لجنة 

 10/10/2012  عضو  مجلس صندوق التعليم العالي 16
      

 
 
 
 
 

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

1 

1 

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

2 

2 

 22/12/2015 عضو  عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير علي جليل ابراهيم

3 

3 

 24/2/2016 عضو لب الماجستير ثائر عبداهلل خليلعضو لجنة مناقشة طا

 13/11/2015 عضو عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير ياسمين خلدون حميد 4
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 2016 رئيس رئيس لجنة مناقشة طالبة الماجستير اسراء عبود حسين 5

 2017 - 2014 مشرف اشراف على اربع طالب دراسات عليا لدراسة الماجستير 6

علمي بعنوان )دراسة االداء االنتاجي لثالثة عروق للسمان  تقويم بحث 7
 الياباني في انتاج اللحم( 

 14/1/2016 مقوم

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

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

 2/4/2014 قومم

تقويم بحث علمي بعنوان ) العوامل المهيئة للهالك بمرض ذات الرئة لدى  10
  مواليد ابقار الهولشتاين في العراق( 

 27/5/2013 مقوم

تقويم بحوث ترقية علمية لكلية الزراعة جامعة بغداد تخصص تربية وتحسين  11
 حيوان

 26/6/2016 مقوم

ثر جنس االبوين، ونوع والداتهما وعمرهما على تقويم بحث علمي بعنوان )تأ 12
 قابلية بقاء حمالن العواسي التركي(

 15/9/2013 مقوم

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

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

 6/12/2012 مشارك موصلايفاد الى كلية الزراعة والغابات جامعة ال 15

 

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 تأثير اضافة مستويات مختلفة من فلوريد الصوديوم على بعض الصفات االنتاجية المهات دجاج البيض  عنوان رساله الماجستير 
 تأثير الخلط بين الماعز المحلي والشامي المستورد على بعض الصفات االنتاجية  الدكتوراه  اطروحةعنوان 
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت

1 

1 

التحليل الوراثي إلنتاج الحليب وطول موسم الحليب لدى الماعز  صالح حسن جاسم 
 ربية    شبه المكثفة و سط العراقالشامي تحت ظروف الت

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 

2 

23 

المثابرة الوراثية على انتاج الحليب في الماعز المحلي و الشامي  صالح حسن جاسم 
 تحت ظروف التربية شبه المكثفة

 مجلة ديالئ للعلوم الزراعية 

3 

3 

الكيموحيوية في النعاج  في بعض المعاير Cتأثير اضافة فيتامين  صالح حسن جاسم 
 العواسي المحلي و التركي خالل فصل الصيف و الخريف

 مجلة الرافدين للعلوم الزراعية 

دراسة بعض العوامل الوراثية الوزان وابعاد الجسم في جداء  صالح حسن جاسم  

 المحلي والماعز الشامي ومضرباتها
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

 األغنام في للصوف الفيزياوية الصفات بعض دراسة صالح حسن جاسم  
 في التربية ظروف في التركية و المحلية العواسية

 . الحظائر

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 الجنسي البلوغ عند الجسم وزن تأثير دراسة صالح حسن جاسم  
 وتطور الذبيحة صفات بعض في العواسية للفطائم

 المبيضية الحويصالت

 ى للعلوم الزراعيةمجلة ديال
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 EFFECT OF VITAMIN C ADMINISTRATION ON صالح حسن جاسم  

HEAT TOLERANCE OF LOCAL AND TURKISH 

AWASSI SHEEP IN DIYALA PROVINCE OF IRAQ 
 مجلة الطب البيطري جامعة البصرة

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  ب اسم الطال  ماجستير ت

 تقدير المعالم الوراثية لبعض الصفات االنتاجية والتناسلية للنعاج العواسي تمارى حسين علي   ماجستير  1
البروتين في  تاالكتوكلولين على انتاج الحليب ونسبة الدهنيتأثير جيني الكاباكازين والب زينب سامي خليل ماجستير  2

 الماعز الشامي والمحلي 
ح االصطناعيتأثير جين الصدمة الحرارية على بعض صفات السائل المنوي في ثيران التلقي ميثم ثامر صالح جستير ما 3  

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
  األولى احصاء مبادئ  1
 ثالثة  تربية وتحسين حيوان  2
 دراسات عليا  تربية وتحسين حيوان متقدم  3
 دراسات عليا  لغة انكليزية 4

 دراسات عليا تصميم وتحليل تجارب عملي  5
 دراسات عليا وراثة كمية عملي  6
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 مرحلة الكورسات سجى سالم  ماجستير  4

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 مشارك   عضو  بغداد   جمعية علوم االنتاج الحيواني  1
 عضو مشارك   بغداد  جمعية علوم الدواجن  2
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 
جامعه   الزراعةكلية  االنتاج الحيواني بين الواقع والطموح  1

 ديالى 
2015 

    
    
    

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد ن االنعقاد مكا اسم النشاط ت



 9 

 

 

 

 

 

 

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

المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة  
 جامعة الموصل

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

 22/5/2013 كلية الزراعة جامعة ديالى انتاج وتربية االبقار الحليب بين الواقع والطموح 

 4/12/2013-3 كلية الزراعة جامعة  ديالى حوث الزراعية المؤتمر العلمي الثاني للب 

    
    
    
    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

 فترة تسلم رئاسة قسم الثروة الحيوانية 9247 16/6/2013 في ب شكر وتقديراكت 1

 فسح المجال لالخرين في استالم الدور السكنية العائدة للجامعة 8340  30/5/2013في  ب شكر وتقديراكت 2

 القاء المحاضرات مجانا دون مقابل 174  21/9/2015في  ب شكر وتقديراكت 3

 2014التفاني وانجاز العمل المكلف به خالل عام  2416 31/12/2014في  ب شكر وتقديراكت 4

 ب شكر وتقديراكت 5
انجاح الندوة العلمية في قسم الثروة الحيوانية )انتاج وتربية ابقار الحليب  818  22/5/2013في 

 بين الواقع والطموح(
العلمي الخامس لجمعية      انجاح المؤتمر العلمي لكلية الزراعة )المؤتمر 1719  17/9/2015في  ب شكر وتقديراكت 6
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 الدواجن( 
 ب شكر وتقديراكت 7

 2052  16/12/2013في 

انجاح المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية المنعقد في كلية الزراعة 
 للفترة من

3-4/12/2013 
 ب شكر وتقديراكت 8

ية في كلية المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الثالث لبحوث الثروة الحيوان 14/10/2012في 
 الزراعة والغابات جامعة الموصل

    


