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 السيرة العلمية والذاتية 

)Curriculum Vita(  

  

  

                  التميمي االستاذ الدكتور سعد عبد الحسين ناجي
  

  2003استاذ منذ عام  :اللقب العلمي

  ) الثروة الحيوانية( زراعية  علوم :التخصص العام

  دواجنادارة  :التخصص الدقيق

. )الطـب البيطـري ماجستير في(وحسن ) طبيبة اسنان(هم شيماء متزوج ولي خمسة اوالد و  :الحالة االجتماعية

  . ي كلية الهندسةوايمان فعلي وزهراء 

  1953 –العراق  –بغداد : تاريخ الوالدة

  profsaadnaji@yahoo.com: البريد االلكتروني

  5376207: تلفون ارضي

 07901823549 – 07706071610: تلفون نقال

  .2شقة  11طابق  71عمارة  –شارع حيفا  –بغداد : عنوان السكن

  

  الشهادات العلمية

بتقـدير جيـد جـدًا مـع مرتبـة الشـرف  1975عـام . جامعة بغداد –كلية الزراعة  –بكالوريوس علوم زراعية  -1

  .االولى

 .دير امتيازبتق 1977عام . جامعة بغداد –كلية الزراعة  –ماجستير ادارة دواجن  -2

 .بتقدير امتياز 1996عام . جامعة بغداد –كلية الزراعة  –دكتوراة في تكنولوجيا الدواجن  -3

  

 براعات االختراع

عـات اصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهي البر براعات اختراع  تسعةحصلت على   - أ

 :االتية

عمليــة ازالــة الغــدة الزمكيــة وكــوي منطقــة  :والموســومة 3/10/2001فــي  2971براعــة اختــراع رقــم  -1

  .لمعالجة الدجاج العقيم وتحويلة الى دجاج منتج للبيض) الطريقة العراقية(الرأس 
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الطريقـة (استخدام عملية ازالة الغدة الزمكيـة  :والموسومة 19/8/2002في  3081براعة اختراع رقم  -2

 .لرفع الكفاءة التناسلية للديكة المحلية) العراقية 

الطيرقـة (اسـتخدام عمليـة ازالـة الغـدة الزمكيـة : والموسـومة 5/11/2002فـي  312ة اختراع رقم براع -3

 .لتحسين االداء االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم) العراقية

تصــنيع ماكنــة ذاتيــة العمــل لتعبئــة المــادة  :والموســومة  8/11/2006فــي  3205براعــة اختــراع رقــم  -4

 .الماكنة  السائلة في النايلون المكبوس بنفس

ـــراع رقـــم  -5 ـــ :والموســـومة  31/5/2007فـــي  3215براعـــة اخت ـــة  ةاســـتخدام عملي ـــة الغـــدة الزمكي ازال

 لبيض في قطعان امهات فروج اللحم في تحسين صفات الخصوبة والفقس وانتاج ا) الطريقة العراقية (

لزمكيـــة  ازالـــة الغـــدة ا ةاســـتخدام عمليـــ :والموســـومة  25/12/2007فـــي  3510براعـــة اختـــراع رقـــم  -6

 .في تحسين االستجابة المناعية لفروج اللحم ) الطريقة العراقية (

محلـي ) Synbiotic(تصـنيع خلـيط تـأزري  :والموسـومة  8/8/2011فـي  3328براعة اختراع رقـم   -7

 .واستخدامه كتغذية مبكرة في تحسين الصفات االنتاجية لقطعان فروج اللحم

مـن   prebioticتصـنيع السـابق الحيـوي : الموسـومةو  20/11/2011في  3356براعة اختراع رقم  -8

ــة الفطــر  ــي تحســين  Aspergillus nigerتنمي ــذرة واســتخدامه ف ــة الحنطــة او كــوالح ال ــى نخال عل

 .الصفات االنتاجية والمناعية لفروج اللحم والدجاج البياض وصفات السائل المنوي للديكة

" محليـا Probioticنيع معـزز حيـوي تصـ: والموسـومة 20/12/2011فـي  3457براعة اختراع رقـم  -9

ودراســة تــأثيره فــي الصــفات االنتاجيــة والتناســلية والنســيجية والنبيــت المعــوي للقنــاة الهضــمية لــدجاج 

 .اللكهورن االبيض

براعــات اختــراع جديــدة وهــي االن فــي طــور الفحــص لــدى الجهــاز المركــزي للتقيــيس  ســبعةقــدمت لنيــل   - ب

 :والسيطرة النوعية وهي

 .في رفع االستجابة المناعية لقطعان فروج اللحم Nigella sativaبة السوداء استخدام الح -1

ومقارنــة اداءة مــع المعــززات الحيويــة  Iraqi Probioticتصــنيع المعــزز الحيــوي بروبايوتــك العــراق  -2

والــدجاج البيــاض وقطعــان  -فــي انتاجيــة قطعــان فــروج اللحــم) Biotronic , Biomin(االجنبيــة 

 .امهات اللحم

ع المعــزز الحيــوي العراقــي الســائل واســتخدامه فــي تقليــل حــاالت االســهال فــي العجــول الرضــيعة تصــني -3

 .وتحسين الصفات االنتاجية في الدجاج البياض

محليــا ومقارنــة تاثيرهمــا فــي االداء  Synbioticوالخلــيط التــازري  Prebioticانتــاج الســابق الحيــوي  -4

ثار السـمية للسـموم الفطريـة مـع تحسـين صـفات السـائل االنتاجي والتناسلي للدجاج البياض وتقليل اال 

 .المنوي لذكور دجاج اللكهورن االبيض 
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 Quailلتحسـين انتـاج البـيض لطيـور السـمان ) الطريقة العراقية ( استخدام عملية ازالة الغدة الزمكية  -5

 )Coturnix coturnix japonica . ( 

فـي تحسـين نوعيـة القشـرة فـي دجـاج بـيض المائـدة  )إستئصال الغدة الزمكية(إستخدام الطريقة العراقية -6

 .في فصل الصيف في العراق ) ايسا براون(التجاري

فـي معالجـة مشـكلة التـاخر فـي النضـج الجنسـي ) استئصال الغدة الزمكيـة ( استخدام الطريقة العراقية  -7

  .لقطعان الدجاج البياض في الحقول االنتاجية 

   

  التقديرات والتكريمات العلمية
  .1991ول على الميدالية الفضية لمجلة دواجن وزراعة الشرق االوسط لعام الحص -1

لمجلــة دواجـــن ) MEP(الحصــول علــى الوســـام الــذهبي لألســـتحقاق العلمــي مـــن دار النشــر الزراعـــي  -2

 .2002-2001وزراعة الشرق االوسط لنشر افضل المقاالت عام 

 2003علمـاء وذلـك فـي يـوم العلـم لعـام الحصول على تكريمين وشهادتين تقديريتين من لجنة رعايـة ال -3

 .من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الحصول على كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي لمناسبة حصولي على اكثر من براعة اختـراع  -4

 .2002لعام 

ــب لــرئيس جمعيــة علــوم  2005كرمنــي كافــة المختصــين بعلــوم الــدواجن بــالعراق بأنتخــابي عــام  -5 كنائ

 .Iraqi Poultry Science Association (IPSA)الدواجن العراقية 

األول على وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي  لالستاذنوري المالكي  االستاذتكريم دولة رئيس الوزراء  -6

 2009\4\6يوم العلم في جامعة بغداد ) قطاع العلوم الزراعية والبيطرية(

الــدكتور جــالل الطلبــاني لألســتاذ الحاصــل علــى اكبــر عــدد مــن تكــريم فخامــة رئــيس جمهوريــة العــراق  -7

 2009\4\6يوم العلم في جامعة بغداد  2008-2003منذ عام ) خمسة براعات(براعات الختراع

شكروتقدير من معالي وزير التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي األسـتاذ الـدكتور عبـد ذيـاب العجيلـي للجنـة  -8

 لجمعية علوم الدواجن العراقية التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني

 16تكــريم دولــة رئــيس الــوزراء الفضــل انجــاز علمــي لمهرجــان الســيادة لــوزارة الشــباب والرياضــة فــي  -9

 . 2009مايس 

وذلـك فـي يـوم  2010تكريم معالي وزيـر التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي بجـائزة االبـداع العلمـي لعـام  -10

  2010/4/6العلم في 

تعلـيم العـالي االسـتاذ علـي االديـب للجنـة التحكيميـة ليـوم العلـم فـي وزارة التعلـيم تكريم معالي وزيـر ال -11

  6/4/2011العالي والبحث العلمي في 
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تكريم رئاسة جامعة بغداد في يوم العلم للجامعة لالساتذة الذين قاموا بتأليف اكثـر مـن كتـاب منهجـي  -12

 2011خالل عام 

علــي االديــب للحاصــلين علــى جــائزة االبــداع العلمــي فــي تكــريم معــالي وزيــر التعلــيم العــالي االســتاذ  -13

 .15/4/2012القطاع الزراعي والطب البيطري في يوم العلم بتاريخ 

تكــريم معــالي وزيــر التعلــيم العــالي االســتاذ علــي االديــب فــي يــوم العلــم لحصــولي علــى ثــالث براعــات  -14

 .2012اختراع خالل عام 

علي االديب في يوم العلم لحصولي علـى جـائزة افضـل كتـاب  تكريم معالي وزير التعليم العالي االستاذ -15

 .خالل مهرجان يوم العلم  15/4/2012علمي في المجال الزراعي والطب البيطري بتاريخ 

  

  المناصب االدارية
لغايــة شــباط  2003جامعــة بغــداد منــذ عــام  –رئــيس قســم الثــروة الحيوانيــة فــي كليــة الزراعــة  -1

2009.  

 .ولحد االن 2005منذ عام ) IPSA(الدواجن العراقية نائب لرئيس جمعية علوم  -2

الصــادرة عــن جمعيــة علــوم الــدواجن العراقيــة )  Poultry( رئــيس هيئــة تحريــر مجلــة الــدواجن  -3

(IPSA)  ــدواجن ــي لمنتجــي ال  IPPA  (Iraqi poultry producer( واالتحــاد العراق

association . 

 لصادرة عن جمعية علوم الدواجن العراقيةعضو هيئة تحرير مجلة علوم الدواجن العراقية ا -4

عضــو هيئــة تحريــر مجلــة دراســات تنمويــة الصــادرة عــن الموسســة الوطنيــة للتنميــة والتطــوير  -5

NDP (The National Foundation For Development And Progress)  

 2013-03-01معاون العميد العلمي لكلية الزراعة جامعة بغداد بتاريخ  -6

 

  التحادات العربيةعضوية اللجان وا

 1985خبيــر معتمــد لــدى االتحــاد العربــي للصــناعات الغذائيــة فــي مجــال الــدواجن واالعــالف منــذ عــام  -1

  .ولحد االن

 .1998عضو لجنة االعالف في وزارة الزراعة العراقية منذ عام  -2

عـام نـذ معضو اللجنـة العليـا لمكافحـة مـرض انفلـونزا الطيـور فـي وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي  -3

 .ولحد االن  2006

  2009عضوية اللجنة العليا للمشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام  -4

 عضوية لجنة اقرار جائزة الدولة لالبداع العلمي المشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -5



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

  NDPعضو مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير  -6

  

  التأليف والترجمة
ــأليف  .1 ــاب انتــاج الــدواجن ومشــاريع فــروج اللحــم ت  Poultry Production and Broilerكت

Projects  وهو كتاب منهجي لكافة المعاهد والكليات التقنبة الزراعية بالقطر 1985عام.  

ت وهـو كتـاب مسـاعد لطلبـة الدراسـا 1985عـام  )Animal Nutrition(تغذيـة الحيـوان ترجمة كتاب  .2

 .العليا في الجامعات العراقية كافة

وهو كتـاب  1989عام  Poultry Product Technologyتكنولوجيا منتجات الدواجن تأليف كتاب  .3

 .منهجي لكافة الكليات الزراعية في الجامعات العراقية كافة

وهـو  1990عـام  Egg chemistry and technologyتكنولوجيـا وكيميـاء البـيض تـأليف كتـاب  .4

 .ساعد بالجامعات العراقيةكتاب م

دليـل صـادر عـن االتحـاد  1999عـام    Broiler Managementدليـل لتربيـة فـروج اللحـم تـأليف  .5

 . العربي للصناعات الغذائية

ــأليف  .6 ــة الــدجاج البيــاض ت ــي   Layer Managementدليــل تربي دليــل صــادر عــن االتحــاد العرب

 .1999للصناعات الغذائية لعام 

دليل صـادر عـن االتحـاد  Broiler breeder managementامهات فروج اللحم دليل لتربية تأليف  .7

 .2000العربي للصناعات الغذائية لعام 

 Poultry meat production and technologyانتـاج وتكنولوجيـا لحـوم الـدواجن تـأليف كتـاب  .8

 .2006كتاب مساعد لطلبة كليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات العراقية عام 

 .لمعالجــة مشــاكل الســالالت الحديثــة لفــروج اللحــم) Compensatory growth(لنمــو التعويضــي ا .9

 .2006نشرة فنية صادرة عن االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن وجمعية علوم الدواجن العراقية لعام 

نشـرة فنيـة صـادرة  .حقيقتـة وطـرق الوقايـة منـه) Avian influenza(مرض انفلـونزا الطيـور  .10

 .2006حاد العراقي لمنتجي الدواجن وجمعية علوم الدواجن العراقية لعام عن االت

صادر عن جمعية علـوم الـدواجن العراقيـة واالتحـاد العراقـي  .دليل االنتاج التجاري لفروج اللحم  .11

 . 2006لمنتجي الدواجن 

اد العراقـي صـادر عـن جمعيـة علـوم الـدواجن العراقيـة واالتحـ .دليل االنتاج التجاري للـدجاج البيـاض  .12

 . 2007لمنتجي الدواجن 

صــادر عــن جمعيــة علــوم الــدواجن العراقيــة واالتحــاد العراقــي  . Quailدليــل االنتــاج التجــاري للســمان  .13

 . 2007لمنتجي الدواجن 
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صــادر عــن جمعيــة علــوم الــدواجن العراقيــة واالتحــاد العراقــي لمنتجــي  .دليــل االنتــاج التجــاري للرومــي  .14

 . 2007الدواجن 

وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي , كتـاب منهجـي  ) .الطبعـة الثانيـة ( يا منتجـات الـدواجن تكنولوج .15

2008 . 

صادر عن جمعية علوم الدواجن العراقيـة واالتحـاد العراقـي لمنتجـي الـدواجن  .األدارة الصحية للدواجن  .16

2009. 

تحـاد العراقـي لمنتجـي الـدواجن صادر عن جمعية علـوم الـدواجن العراقيـة واال . التفقيس وادارة المفاقس .17

2009  

صــادر عــن جمعيــة علــوم الــدواجن العراقيــة واالتحــاد العراقــي لمنتجــي الــدواجن  االنتــاج التجــاري للــبط .18

2010 

 2011جامعة بغداد عام  –صادر عن كلية الزراعة المعزز الحيوي العراقي   .19

وزارة التعلـيم  –نتجاته كتـاب منهجـي تكنلوجيا انتاج البيض وم  الجزء االولالدواجن  منتجاتتكنلوجيا  .20

 2011والبحث العلمي العالي 

وزارة التعلـيم العـالي  –الجزء الثـاني  تكنلوجيـا لحـوم الـدواجن كتـاب منهجـي تكنلوجيا منتجات الدواجن  .21

  2011والبحث العلمي 

  

  االشراف على طلبة الدراسات العليا
  :رسالة ماجستير وهي كما يلي 17ه وعلى اطروحات لطلبة الدكتورا عشرةلقد قمت باالشراف على 

 :االشراف على اطروحات طلبة الدكتوراه

  

تصــنيع منتــوج البروبايونــك محليــًا . 2003عــام . طالــب الــدكتوراه زيــاد طــارق محمــد الظنكــياطروحــة  -1

  .وتقييم تأثيره في الصفات االنتاجية لقطعان فروج اللحم والدجاج البياض وامهات فروج اللحم

 دراسة النمو التعويضي. 2004عام . طالب الدكتوراه باسل محمد ابراهيماطروحة  -2

 )Compensatory growth (بأستخدام انظمة التقنين الغذائي والضوئي لقطعان فروج اللحم. 

تـأثير اضـافة مسـتوات مختلفـة مـن مسـحوق . 2005عـام . طالب الدكتوراه ايـاد شـهاب احمـداطروحة  -3

الى العليقة فـي بعـض الصـفات االنتاجـة والمناعيـة والنبيـت المعـوي  Nigella sativaالحبة السوداء 

 .لفروج اللحم

ــأثير عمليــة استئصــال الغــدة الزمكيــة . 2005عــام . طالــب الــدكتوراه اســماعيل عبــد الرضــااطروحــة  -4 ت

 .في بعض الفات الفسلجية والتناسلية لذكور امهات فروج اللحم) الطريقة العراقية(
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تـــأثير عمليـــة استئصـــال الغـــدة الزمكيـــة . 2008عـــام . ه رشـــاد صـــفاء رشـــيدطالـــب الـــدكتورااطروحـــة  -5

 .في االداء االنتاجي لقطعان الدجاج البياض) الطريقة العراقية(

) Probiotic(تــأثير المعــزز الحيــوي . 2008عــام . طالبــة الــدكتوراه بشــرى ســعدي رســولاطروحــة  -6

في االداء االنتاجي والتناسلي لقطعـان  )Synobiotic(والخيط بينهما ) Prebiotic(والسابق الحيوي 

 .الدجاج البياض

 Probioticمقارنــة تــأثير الســابق الحيــوي . 2008عــام . طالــب الــدكتوراه ســالم محمــد كــاظماطروحــة  -7

ـــوي  ـــار الســـلبية للســـم الفطـــري  Probioticوالمعـــزز الحي ـــل االث ـــي تقلي  B1مـــع بعـــض المـــدعمات ف

Alfatoxin على قطعان فروج اللحم. 

دراسـة العالقـة الوراثيـة . 2009عـام  طالبة الدكتوراه بشـائر عبـد اللطيـف عبـد علـي العـويني  اطروحة -8

لألســتجابة المناعيــة لفيــروس النيوكاســل فــي امهــات دجــاج البــيض وتاثيرهــا فــي مناعــة وانتاجيــة جيــل 

 .األبناء 

ــاثير المعــزز الحيــوي.  2011عــام  طالــب الــدكتوراه حمــود خلــف الجنــابياطروحــة  -9 والخلــيط  مقارنــة ت

 .التازري المصنع محليا في االداء االنتاجي لفروج اللحم والدجاج البياض 

المعزز الحيـوي العراقـي مقارنة تاثير اضافة .  2011عام  طالب الدكتوراه عمار طالب ذياباطروحة  -10

  .عن طريق ماء الشرب او العلف في االداء االنتاجي للدجاج البياض وفروج اللحم 

  :ئل طلبة الماجستيراالشراف على رسا

تــأثير التعــريض المــايكروبي المبكــر فــي . 1999عــام . للطالــب زيــاد طــارق الظنكــيرســالة الماجســتير  -1

  .االداء االنتاجي واالستجابة المناعية لفروج اللحم

تــأثير اضــافة خميــرة معزولــة . 2000عــام . بــة شــهرزاد محمــد جعفــر الشــديديلللطارســالة الماجســتير  -2

 .تخمر بها في االداء االنتاجي لفروج اللحممحليًا والعلف الم

تـأثير موسـم التريبيـة فـي االداء االنتـاجي . 2000عـام . للطالب جاسـم قاسـم منـاتي رسالة الماجستير -3

 .تحت واقع الحقول التجارية) فاوبرو(المهات فروج اللحم 

االنتـاجي واالسـتجابة تقيـيم االداء . 2001عـام . للطالب ابراهيم بدر الدين الموشـليرسالة الماجستير  -4

 .المناعية لفروج اللحم المعرض النواع مختلفة من البكتريا المفيدة

تأثير التعرض المـايكروبي بالعصـيات اللبنيـة . 2002عام . للطالب ماجد حميد رشيدرسالة الماجستير  -5

 .وفلورا االعورين على االداء االنتاجي لفروج اللحم

تــأثير استأصــال الغــدة الزمكيــة فــي االداء . 2003عــام . شــيدللطالــب رشــاد صــفاء ر رســالة الماجســتير  -6

 .االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم
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اســتخدام الطريقــة العراقيــة . 2005عــام . للطالــب وليــد خالــد عبــد اللطيــف الحيــاليرســالة الماجســتير  -7

اعيـة لفـروج المتمثلة بأزالة الغدة الزمكية لتحسين الصفات األقتصادية والفسـلجية ورفـع األسـتجابة المن

 .اللحم

) Spent hen(اســتخدام الــدجاج المســن . 2005عــام . للطالبــة ســعدية موســىرســالة الماجســتير  -8

 .وبروتين الصويا في تصنيع البيركر البقري

تقيـيم اضـافة مسـتويات مختلفـة مـن . 2005عـام . للطالـب هشـام عبـد السـتار داودرسـالة الماجسـتير  -9

نتـــاجي والفســـلجي واالســـتجابة المناعيـــة لفـــروج اللحـــم ســـاللة المعـــزز الحيـــوي للعالئـــق فـــي االداء اال 

Ross. 

 Aspergillusتــأثير اضــافة العفــن . 2005عــام . للطالــب علــي عبــد الحســين رســالة الماجســتير -10
nigor كسابق حيوي Prebiotic في االداء االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم. 

مقارنة المعزز الحيوي العراقي مـع . 2005ام ع. للطالب رافد عبد العباس الخالديرسالة الماجستير  -11

 .المعزز الحيوي االجنبي في االداء االنتاجي والفسلجي والتوازن المايكروبي لفروج اللحم

ــد الحســينرســالة الماجســتير  -12 ــب محمــد عب ــوي . 2006عــام . للطال ــزز الحي ــأثير المع  Probioticت

 .لدجاج البياضفي االداء االنتاجي لقطعان ا Prebioticوالسابق الحيوي 

تـــأثير عمليـــة ازالـــة الغـــدة الزمكيـــة . 2007عـــام . للطالـــب حمـــود خلـــف الجنـــابيرســـالة الماجســـتير  -13

 .في االداء االنتاجي للساللة البنية والساللة البيضاء للدجاج البيضاء) الطريقة العراقية(

ــرزارســالة الماجســتير  -14 ــين اســود مي ــب ريب ــأزري . 2009عــام . للطال ــيط ت ) symbiotic(تصــنيع خل

 .محلي واستخدامه كتغذية مبكرة في تحسين الصفات األنتاجية لقطعان فروج اللحم

دراسـة تـأثير االنظمـة المختلفـة للنمـو التعويضـي . 2009عـام  للطالبة شيالن ارامرسالة الماجستير  -15

 .في االداء االنتاجي لفروج اللحم

ة الغــدة الزمكيــة والمعــزز الحيــوي تــأثير عمليــة ازالــ.2009 للطالبــة جنــان صــاحبرســالة الماجســتير  -16

 .العراقي في االداء االنتاجي لطيور السلوى

مقارنة تـأثير المعـزز الحيـوي العراقـي واالجنبـي .2009 للطالب شوكت محمد ابراهيم رسالة ماجستير -17

 .في االداء االنتاجي لفروج اللحم

  

  المشاركة في المؤتمرات العلمية
  -:تمر علمي خارج وداخل القطر وهي كما يأتيمؤ  وثالثون سبعفي  شاركت بأبحاث   

  .1982عام . سان فرانسيسكو. المؤتمر العلمي الرابع للجمعية االمريكية لتطوير العلوم -1

 .1982عام . موسكو. المؤتمر العلمي العاشر الكادمية روسيا البيضاء الزراعية -2



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

 .1984عام . بلغاريا. المؤتمر االوربي العاشر لتكنولوجيا لحوم الدواجن -3

 .1985عام . بيروت. المؤتمر العلمي التاسع للجمعية اللبنانية لتطوير العلوم -4

 .1986عام . بغداد. المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي -5

 .1987عام . بيروت. المؤتمر العلمي العاشر للجمعية اللبنانية لتطوير العلوم -6

 .1987ام ع. بغداد. المؤتمر العربي الرابع للصناعات الغذائية -7

 .1987عام . المملكة المغربية. المؤتمر العربي االول لالنتاج الحيواني والداجني -8

 .1989عام . الدنمارك. المؤتمر العلمي العالمي الخامس والثالثين النتاج وتكنولوجيا اللحوم -9

 .1989عام . طرابلس ليبيا. المؤتمر العربي االول لتطوير صناعة األعالف -10

 .1989عام .  العراق. بغداد. امس لمجلس البحث العلميالمؤتمر العلمي الخ -11

 .1990عام . االردن. عمان . المؤتمر العربي االول لتطوير صناعة الدواجن والبيض -12

 .1990عام . العراق -بغداد. المؤتمر العلمي الثالث لبحوث التعليم التقني -13

 .1990عام . طرابلس ليبيا. المؤتمر العربي الرابع لتطوير صناعة األعالف -14

 .2002عام . وزارة الزراعة العراقية –المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعية  -15

 .2005عام . العراق. جامعة تكريت. المؤتمر القطري الثالث للثروة الحيوانية -16

 . 2007 –وزارة الزراعة العراقية  –المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية  -17

 . 2007كانون االول  -ايران/جامعة رشت –المية المؤتمر العلمي االول للجامعة االس -18

 . 2008اذار  –المؤتمر العلمي الزراعي الرابع لجامعة تكريت  -19

 . 2008اذار  –جامعة الكوفة  –المؤتمر العلمي االول للعلوم الصرفة والتطبيقية  -20

 . 2008نيسان  –المؤتمر العلمي االول لمعهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية  -21

 . 2008 –) بادية السماوة الواقع واالستغالل االمثل ( لندوة العلمية لجامعة المثنى ا -22

تشـرين  –جامعـة دهـوك  –) االتحاد العراقي لمنتجي الـدواجن ( المؤتمر العلمي االول لعلوم الدواجن  -23

 . 2008الثاني 

 .2008انون االول ك –جامعة الكوفة  –االول للسيطرة النوعية في محافظة النجف  المؤتمر العلمي -24

 2008غرفة التجارة والصناعة العراقية األمريكية كانون األول –مؤتمر ومعرض الملتقى بغداد  -25

 2008ايلول .غرفة تجارة بغداد –الندوة الخاصة بسبل مواجهة العراق ألزمة الغذاد العالمي  -26

 2008عة الكوفة جام–الندوة العلمية الثانية للسيطرة على الغذية في محافظة النجف األشلرف  -27

 2009المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري جامعة بغداد نيسان  -28

 .2009المؤتمر العلمي الثاني لجمعية علوم الدواجن العراقية  -29

  2009الؤتمر العالمي لعلوم الدواجن لجامعة كوينز لند استراليا تموز  -30
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  2009نيسان مريكية للتنمية الدولية التابع للوكالة اال inmaمؤتمر نمو صناعة الدواجن برنامج  -31

  2009مؤتمر صناعة الدواجن مشاكل وحلول كلية الطب البيطري جامعة كربالء نيسان  -32

  2009ندوة صناعة دواجن رؤيا مستقبلية كلية الطب البيطري جمعة الكوفة اذار  -33

  2009ندوة صناعة الدواجن في محافظة كربالء مديرية زراعة المحافظة حزيران  -34

ة صــناعة الــدواجن فــي محافــة االنبــار بــين الواقــع والطمــوح كليــة الزراعــة جامعــة االنبــار نيســان نــدو  -35

2009 

جامعة االنبار بالتعاون مع جمعية علوم الدواجن العراقية في كـانون  –المؤتمر العلمي لكلية الزراعة  -36

  2011الثاني 

جامعـة اصـفهان االيرانيـة  –الزراعـة جامعة بابـل بالتعـاون مـع كليـة  –المؤتمر العلمي لكلية الزراعة  -37

 2011في ايلول 
 

  

  البحوث والمقاالت العلمية المنشورة
بحـوث علميـة  سبعةبحثًا علميًا منها وستة مائة  2011 حزيرانبلغ عدد بحوثي المنشورة لغاية شهر  -1

  . حاصلة على براعات اختراع

الصادرة فـي لبنـان وهـي مجلـة  مقالة علمية نشرت في مجلة دواجن وزراعة الشرق االوسط 25قدمت  -2

 .تعنى بنقل نتائج البحوث الى كافة العاملين والخبراء في مجاالت صناعة الدواجن وعلومها المختلفة

مقاالت علميـة نشـرت فـي مجلـة الصـناعات الغذائيـة الصـادرة عـن االتحـاد العربـي للصـناعات  4قدمت  -3

 .الغذائية

 .الرشادية والتي اترأس هيئة تحريرهاقدمت اربعة مقاالت علمية في مجلة الدواجن ا -4

 

 الترقيات العلمية
  .1977تعينت بلقب مدرس في المعهد الزراعي الفني عام  -1

 .1982عام . بغداد –حصلت على لقب استاذ مساعد في المعهد الزراعي الفني  -2

العلمـي الـى تراجع لقبي  1986بعد الغاء المعاهد الزراعية وانتقالي الى كلية الزراعة جامعة بغداد عام  -3

 .مدرس مساعد

 .1988عام . جمعة بغداد –رقيت الى لقب استاذ مساعد في كلية الزراعة  -4

 .2002 جامعة بغداد عام –في كلية الزراعة ) Professor(حصلت على لقب االستاذية  -5
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 المواضيع التي ادرسها لطلبة الدراسات العليا

  .Poultry Health Managementاالدارة الصحية للدواجن  -1

 .Broiler managementادارة فروج اللحم  -2

 .Broiler Breeder Managementادارة امهات فروج اللحم  -3

 .Layer Managementادارة الدجاج البياض  -4

 .Poultry Diseaseامراض الدواجن -Poultry Immunology. 6مناعة الدواجن -5

  

  المدارس البحثية التي أسستها

على ايجاد وبلورة مدرستين بحثيتـين فـي مجـال تخصصـي فـي علـم الـدواجن  زمن طويل منذلقد عملت          

)Poultry Science .( ولقـد ركـزت ابحـاثي الخاصـة وابحـاث طلبتـي للماجسـتير والـدكتوراه فـي تطـوير هـاتين

المدرستين حتـى اصـبحت فـي الوقـت الحاضـر موسـوعة علميـة ومعرفيـة عـالوة علـى تطبيقهـا الواسـع فـي واقـع 

وباتــت هــاتين المدرســتين ترفــدان االقتصــاد الــوطني ). حقــول فــروج اللحــم والبــيض واالمهــات(تاجيــة الحقــول االن

فأنـا ال أؤمـن بـالعلم النظـري الـذي اليجـد طريقـة للتطبيـق العملـي ليـنهض بواقـع . بالماليين من الـدوالرات سـنوياً 

فـال خيـر فـي علـم العمـل معـه ، وان  الحقول ويترجم الى مردودات اقتصادية في زيادة االنتـاج وتقليـل االسـتيراد

  -:هاتين المدرستين هما. اوضع العلم ما وقف على اللسان كما قال االمام علي عليه السالم
وزيـادة معـدالت . فـي معالجـة العقـم بالـدجاج البيـاض) الطريقة العراقيـة(استخدام عملية ازالة الغدة الزمكية  -1

  .وبة والفقس في قطعان امهات فروج اللحموزن الجسم لقطعان فروج اللحم ورفع نسبة الخص

ذو تأثيرات ايجابية في زيادة أنتاجية قطعـان الطيـور ) Probiotic(تصنيع منتوج عراقي للمعززات الحيوية  -2

  .الداجنة بالعراق ومقارنة ادائة مع المعززات الحيوية االجنبية المستوردة

انـه علـى مايشـاء ... ولما فيه خير العباد والـبالد...رضاهأسأل اهللا سبحانة وتعالى ان يوفقنا جميعًا لما يحبه وي

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. وتيسير العسير عليه سهل يسير... وباالجابة جدير... قدير
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