
www.iraqidatepams.net 2010 

 
                                                                                                                    

  السيرة الذاتية
  

  زهير ذنون طه.د: االسم

    األردن/ عمان /الجاردينز / 5عمارة رقم  موسى الساكت شارع  :العنوان
  00962ــ 796461200 :  )الجوال(هاتف 

  zouhairtaha@hotmail.com :     البريد االلكتروني

  كندي       :الجنسية 
  
   :التحصيل العلمي -1
  

  .المملكة المتحدة, جامعة سري  1979          علم تغذية وادارة الدواجن     دكتـــوراة -
  .المملكة المتحدة, جامعة المملكة 1972         ية الدواجنعلم ادارة وتغذ    ماجستــير -
   
 :الخبرات العلمية والعملية-2

  

  2009مايس    – 2007كانون اول 

   .عمان/ المملكة األردنية / مستشار فني الشركة المتميزة النتاج وتصنيع الدواجن  •
 االردن/ الزرقاء  –المنطقة الحرة / مستشار فني ومساهم لشركة البركة لمسحوق السمك  •

   
  : مهام الوظيفة 
  .تقديم دراسات عن مشاريع الدواجن المعروضة للبيع ومدى جدواها األقتصادية         •
  .المشاركة في انشاء مشروع نموذجي جديد إلنتاج وتصنيع الدواجن في االردن         •
  .المشاركة في تعين طاقم الموظفين إلدارة المشروع         •
  .مقرر مجلس األدارة لشركة المتميزة إلنتاج وتصنيع الدواجن         •
  .تقديم استشارات فنية لصناعة مسحوق السمك المجفف وتسويقه في الوطن العربي         •

   
 
  2004نيسان     - 2003أيلول  

 .جمهورية العراق/ وزارة الزراعة / مكتب السيد وزير الزراعة / خبـير زراعي* 
  .جمهورية العراق / جلس وزارة الزراعة مقرر م* 
  .عضو لجنة تقييم الخبراء* 
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  : مهام الوظيفة  

إعداد الخطط والدراسات المستقبلية لمشاريع اإلنتاج الحيواني والنباتي وتقديم الخدمات  •
االستشارية فى المواضيع التخصصية وبصورة مركزة مايتعلق باالنتاج الحيواني وتغذية 

  .وصناعة األعالف الدواجن 
  .تنفيذ دراسة موسعة حول إعادة تأهيل الزراعة في العراق وحسب األولويات في القطر •
والتعاون    متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارة من قبل الهيئات والشركات والمديريات التابعة لها •

لتنفيذية في العمليات التنفيذية بحيث تصب فى الجدولة الزمنية لسياسة الوزارة ا  معها فى
  .البرامج والخطط المستقبلية

 

   
 2000كانون االول  – 1996شباط   

/ فانكوفر / كولومبيا      /برتش  جامعة/ كلية الزراعة  –باحث علمي واستاذ محاضر فى قسم علم الحيوان  �
 .كندا

 

  :مهام الوظيفة 
  ).النهائية(عة القاء محاضرات نظرية وعملية في علم تغذية الدواجن لطلبة السنة الراب •
وعالقاتها بنسبة النتروجين    المشاركة في اجراء بحث ودراسة في مجال تغذية الدواجن •

  .والفسفور في الفضالت ومدى تاثير ذلك على تلوث الماء األرضي والظروف البـيئـية
اجراء دراسة وبحث لتطوير عالئق التسمين لطير النعام باستخدام عليقة ذات نسبة عالية من  •

  .االلياف بهدف الحصول على أفضل نسبة تحويل غذائي وبأقل كلفة 
  

 1995تشرين االول    -1991اذار   

/ الخرطوم     (BADEA)المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا:  كبير خبراء �
 .السودان

 (FAO)  مع منظمة الغذاء الدولية ممثل المصرف العربي للتنمية األقتصادية في أفريقيا  �
  التابعة لالمم المتحدة

   
  :مهام الوظيفة 

دراسة تصميم وتحليل وتقييم الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية التي يمولها المصرف  •
  .لبعض الدول االفريقية

عضو إرتباط وتنسيق لألعمال المشتركة بين المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا  •
  .التابعة لالمم المتحدة (FAO)ية ومنظمة االغذية والزراعة الدول
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اإلشراف على المعونة الفنية للمشروعات الصغيرة في الدول األفريقية التي يتعامل معها  •

  .المصرف
   
   
 1991اذار    -1988اذار   

 .السودان/الخرطوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية : رئيس قسم االنتاج الحيوانى �
    مهام ذلك القسم جمع المعلومات العلمية واالحصائية والزراعية ومن: رئيس قسم الحاسوب اآللي �

  .من جميع الدول العربية وحفظها فى الحاسوب لدى المنظمة
  .الجماهيرية الليبية/ مشروع الهيشة الجديدة: المدير األستشاري �

   
  :مهام الوظيفة 

ناعات الغذائية دراسة حول الجدوى االقتصادية لإلستفادة من مخلفات الص  تنفيذ وتقديم •
  .جمهورية العراق  /بغداد . كمصدر بروتيني في عالئق الدواجن فى الوطن العربي 

تقييم الدراسات االقتصادية للمشروعات المتعلقة باإلنتاج الحيواني فى تنفيذ و   المشاركة فى •
  .الوطن العربي

التغذية المشاركة في إعداد دراسات قومية لتطوير صناعة الدواجن عن طريق تحسين  •
  .واألدارة

/ إعداد والقاء دراسة حول ترسب الدهن في فروج اللحم وعالقتها بنسبة الدهن فى العليقة ندوة  •
  .الجمهورية التونسية/ تونس العاصمة 

ليبيا وتقديم / المشاركة في اختيار الخبراء المتخصصين في نشاطات مشروع الهيشة الجديدة  •
للمشروع والقيام بدور مدير ارتباط وتنسيق بين الخبراء  تقرير تفصيلي عن الجدوى االقتصادية

  .في المشروع ومركزالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وتزويدهم باالحتياجات المطلوبة
  .تقديم دراسة في جامعة العين األمارات العربية المتحدة حول األبل في الوطن العربي •
   لمنظمة والتي تعني باستيراد السلعاستحداث وتأسيس الجمعية االستهالكية لمنتسبي ا •

  .االستهالكية للمنتسبين في المنظمة العربية
 

  
 1988اذار    -1979تشرين الثانى  

  .قسم الثروة الحيوانية -كلية الزراعة/ جامعة بغداد:  باحث علمي أستاذ مساعد*
 .القسم العلمي على صناعة علف الدواجن في معمل علف المشرف  :مدير حقل الدواجن*

   
  
  

  :مهام الوظيفة 
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  .المشرف على نصب أول حقل حديث لفروج اللحم في قسم الثروة الحيوانية     •
  إلقاء محاضرات نظرية وعملية في علم مكننة صناعة العلف         •
   -مبادئ االنتاج الحيواني  -إلقاء محاضرات نظرية وعملية في علم تغذية الدواجن          •

  الحلقات الدراسية -فسلجة الحيوان            
  .اجراء بحوث متعددة في مجاالت تغذية الدواجن وصناعة العالئق          •
  .إلقاء المحاضرات لطلبة الدراسات العليا في مجال تغذية الدواجن وصناعة العلف          •
  .الدواجنفي حقل  التنسيق مع اساتذة القسم في اجراء البحوث والدراسات         •
  .شغل منصب مقرر قسم الثروة الحيوانية         •

   
  1975نيسان  – 1973تشرين الثاني  

  جمهورية العراق/ وزارة الزراعة / المنشأة العامة للعلف الحيواني / معاون مدير عام * 
  

  :مهام الوظيفة      
ئق الدواجن المنتجة طن من العلف الجاهز سنويًا وتحليل كافة عال 60.000اإلشراف على صناعة  •

   .وتوزيعها الى حقول القطاع العام في القطر
   .تهيئة وتنفيذ الوصفات العلفية ومكوناتها من المواد األولية  •
دراسة العروض المقدمة من الشركات األجنبية المتخصصة في بيـع المواد األولية لصناعة  •

   .األعالف واختيار أفضل العروض
   .قسم السيطرة النوعية/ ت الكيمياوية اإلشراف على مختبر التحليال •
  .ساعة/ طن  20ساعة الى /طن  10    اإلشراف على توسيع الطاقة األنتاجية للمعمل من •

   
  1970أيلول  – 1967كانون األول 

 .وزارة الزراعة/ مدير أول مجزرة للمنشأة العامة للدواجن* 
 .وزارة الزراعة/ حديث للمنشأة العامة للدواجن  مساعد مدير أول حقل* 

  

  

               الحكام -3
 األستاذ المهندس سامي يوسف عمرو           االستاذ الدكتور نوفل حميد رشيد           

  رئيس عمليات شركة عمان واالمارات لألستثمار                
  سلطنة عمان     -  القابضة               

  009689943238: هاتف                
  naufal@omanemirates.com   :البريدااللكتروني               

  
 

    مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية              
   67مبنى رقم  - شارع الملكة رانيا              
  5655955: هاتف              
     : acolid_jordan@yahoo.comبريد الكتروني              
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 ياالستاذ الدكتور ابراهيم الجبور          الدكتور أزهر الحبوبي           

صاللة  –مدير عام الشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية             
        سلطنة عمان                

  0096898503000: هاتف             
         azhralhaboby@yahoo.com: بريد الكتروني            

  مديرعام شركة ملفورد لالستشارات المحدودة          
  االردن  –عمان            
  + 65545938-962  :هاتف           
  + 65545936-962  :فاكس           
 melfordjo@tedata.net.jo : البريد االلكتروني           

 الدكتور محمد الحاج عطية    

  مدير االستثمار              
  سلطنة عمان     - القابضة شركة عمان واالمارات لألستثمار           
 0968 – 99877009: هاتف           
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