
 

 انسُشة انزاتُت نألستبر انًسبعذ انذكتىس كشَى حًبدٌ يهًُ ابى سهىي انشكببٍ
 

 

 
 

 أوالً : انـبـُـبَـبث انـشـخـصـُـت
 

 

 

 كشَى حًبدٌ يهًُ ابى سهىي انشكببٍ االسى

 انذكتىساِ انشهبدة

 استبر جبيعٍ انىظُفت

 يسبعذ أستبر انعهًُت انذسجت

  .االَتبج انحُىاٍَلسى  – انًعهذ انتمٍُ انشطشة – تانجبيعت انتمُُت انجُىبُ جهت انعًم

 تغزَت حُىاٌ   –االَتبج انحُىاٍَ    انعبو وانذلُك انتخصص

 07809634690 سلى انًىببَم

 Kareemhammadi17@gmail.com انبشَذ االنكتشوٍَ

 .انًعهذ انتمٍُ انشطشة  -لضبء انشطشة    -رٌ لبس  يحبفظت انعُىاٌ انبشَذٌ

 يحبفظت رٌ لبس يكبٌ انىالدة

 1/7/1591 تبسَخ انىالدة 

 عشالٍ انجُسُت

 يتزوج انحبنت االجتًبعُت

 11 عذد االطفبل
 

 

 انـعـهـًـُـت انًؤهالثثـبَـُـبً: 
 

 

 نتخصصا انبهذ / انكهُت اســم الجامعـــة تاريخ الحصول عليها الدرجـة

82/3/8102 الدكـتــــوراه  تغزَت حُىاٌ انعشاق / كهُت انزساعت انبصشةجبيعت  

اكثبس وتحسٍُ  انعشاق انكهُت انتمُُت انًسُبهُئت انتعهُى انتمٍُ /  0/8112/ 01 الماجســــتيـر

 انحُىاٌ

 اَتبج حُىاٍَ انعشاق / كهُت انزساعتجبيعت بغذاد  0/7/0121 البكالوريـوس
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 انىظُفُت انخبشاثبً: ثـبنـثـ
 

 

 انًهبو انشئُسُت انفتشة انزيُُت جهت انعًم انىظُفت

 انً يٍ

انجبيؼت انتقُُت انجُىبُت /   عضو هيئة التدريس

 انًؼهذ انتقٍُ انشطشة
سئُس قسى االَتبج  يستًش 1/5/8111

 انحُىاٍَ

انجبيؼت انتقُُت انجُىبُت /  عضو هيئة التدريس

 انًؼهذ انتقٍُ انشطشة
سئُس فشع االَتبج  11/1/8111 1/5/8117

 انحُىاٍَ

انجبيؼت انتقُُت انجُىبُت /  عضو هيئة التدريس

 انًؼهذ انتقٍُ انشطشة
يؼبوٌ انؼًُذ نهشؤوٌ  81/1/8111 4/5/8115

 انؼهًُت وانطهبت

انجبيؼت انتقُُت انجُىبُت /  عضو هيئة التدريس

 انًؼهذ انتقٍُ انشطشة
 قسى انشٌ وانبضل يقشس 1/5/8115 15/6/8111

 

 سابعب : انخبشاث انتعهًُُت واالهتًبيبث انبحثُت.
 

 

 تذسَس انًىاد فٍ انذساسبث االونُت )انذبهىو(: -1

 انًشحهت انذساسُت انمسى انفصم / انسُت اسى انًبدة
 انثبَُت انصحت انحُىاَُت 8119 فسهجت تُبسم

 االونً االَتبج انحُىاٍَ 1559 – 1554 اَتبج دواجٍ

 انثبَُت انصحت انحُىاَُت 8119 دةوال

 االونً انصحت انحُىاَُت 8119 تغزَت 

 انثبَُت انصحت انحُىاَُت 8111 فسهجت تُبسم وانتهمُح االصطُبعٍ

 االونً االَتبج انحُىاٍَ 8115 -8111-8117-8116 غزاء وتغزَت

-8111-8111-8115-8111 تغزَت حُىاٌ 

8118-8116-8117-8111-

8115 

 انثبَُت االَتبج انحُىاٍَ

-8111-8111-8115-8111 فسهجت تُبسم وانتهمُح االصطُبعٍ 

8118-8116-8117-8111-

8115 

 انثبَُت االَتبج انحُىاٍَ

 االهتًبيبث انبحثُت -8

 يشبسَع تسًٍُ انحًالٌ. -1

 تمهُذَت.انغُش تغزَت االغُبو عهً االعالف  -8

 استخذاو االضبفبث انغزائُت فٍ عالئك انًجتشاث. -1

 فُزَبوَت نصىف االغُبو .دساست انصفبث ان -4

 تأثُش االضبفبث انغزائُت عهً بعض صفبث انسبئم انًُىٌ نهكببش. -9

 تكىٍَ عالئك راث لًُت التصبدَت يُخفضت وراث يشدود التصبدٌ عبنٍ. -6
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  انًُشىسة وانًؤتًشاث انعهًُت ببنهغت انعشبُت. انبحىث:  خبيسب 

 
 

اقٍ انً ػالئق انحًالٌ انؼىاسيُت فيٍ بؼيف تيابث انزبُحيت تانًيؤتًش انؼهًيٍ تأثُش اضبفت خًُشة انخبض وانًؼضص انحُىٌ انؼش 1

 ت3/2002/ 24-23انحبدٌ ػشش/ هُئت انتؼهُى انتقٍُ / انكهُت انتقُُت بغذاد 

تبثُش اضبفت يسحىق انحبت انسىداء )حبت انبشكت( فٍ بؼف انًؼبَُش انذيىَت واالستجببت انًُبػُت نهحًالٌ انًحهُت تيجهت  8

 .2011نسُت  1، انؼذد /  7رٌ قبست انًجهذ /  جبيؼت

تبثُش اضبفت يسحىق ساَضويبث انضَجبُم ػهً بؼف انقُى انذيُت وانكًُىحُىَت فٍ دو انجذاء انًحهُتت يجهت رٌ قبس نهبحىث  1

 .2012نسُت  1، انؼذد /  1انضساػُتت انًجهذ / 

،  1يجهت رٌ قبس نهبحىث انضساػُتت انًجهذ /  نًحبفظت رٌ قبس ت اناطشَبث انًهىثت ألػالف انًجتشاث فٍ االسىاق انًحهُت- 4

 .2012نسُت  1انؼذد / 

يجهت رٌ قبس نهبحىث  دساست تأثُش يسحىق جزوس انضَجبُم فٍ بؼف انصابث االَتبجُت نجذاء انًؼض انًحهٍ االسىدت- 9

 .2013نسُت  2، انؼذد /  2انضساػُتت انًجهذ / 

يٍ يجشوش َىي انتًش يحم انشؼُش يغ او بذوٌ اضبفت انخًُشة فٍ هضى انؼُبتش وانؼذ  تبثُش احالل َسب يختهات 6

 .2016نسُت  2، انؼذد /  5انًُكشوبٍ ػهً أداء انحًالٌ انؼشابُت ت يجهت رٌ قبس نهبحىث انضساػُتت انًجهذ / 

شة فٍ انصابث االقتصبدَت نهحًالٌ تبثُش احالل َسب يختهات يٍ يجشوش َىي انتًش يحم انشؼُش يغ او بذوٌ اضبفت انخًُ 7

 .2016نسُت  1، انؼذد /  22يجهت جبيؼت انبصشة نهؼهىو انضساػُتت انًجهذ /  انؼشابُت ت

% َىي انتًش يحم انشؼُش يغ او بذوٌ اضبفت خًُشة انخبض10تبثُش احالل  1  

فٍ بؼف تابث انصىف نهحًالٌ انؼشابُت انزكشَتت   Saccharomyces cerevisiae (Schwann, 1837) 

 .2016نسُت  2، انؼذد /  22يجهت جبيؼت انبصشة نهؼهىو انضساػُتت انًجهذ / 

 يؼشفت تأثُش احالل يستىَبث يختهات يٍ يجشوش َىي انتًش يغ او بذوٌ اضبفت خًُشة انخبض 5

ػهً بؼف تابث  انزببئح نهحًالٌ انؼشابُتتكهُت انضساػت جبيؼت اناُىوت  Saccharomyces cerevisiae 

 .2029 لسنة 2/  العدد ، 33/  المجلد
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                                                                                                                                                          ت.انبحىث انًُشىسة وانًؤتًشاث انعهًُت ببنهغت االَكهُزَسبدسب : 

                                                                                                                                           

 
Effect of addition Saccharomyces cerevisiae and Iraqi probiotic to diets of Awassi lambs in some 

carcass traits. Scientific conference 11,Foundation of Technical Education.2009. 

1 

The effect of addition black seed powder Nigella sativa 1 in some standards of blood and the 

immune response of local lambs. Iraqi Academic Scientific Journal,7 (1).2011. 

 

2 

The effect of adding the Ginger roots to the ration on some blood and biochemical values of the 

local goats.Thi-Qar Journal Agric.Res.,1 (1).2012. 

3 

Fungi-Contaminated feed to ruminants, which are sold in local markets of the province of Thi-

Qar.Thi-Qar Journal Agric.Res.,1 (1).2012. 

4 

Study the effect of zingier roots (zingier officinal) on some productive traits in kids of black local 

goats.Thi-Qar Journal Agric.Res.,2 (2).2013. 

5 

Replacing of different ratios of date pits crush substituted for the barley with or without addition 

of Saccharomyces cerevisiae on performance of Arabi lambs on: 2-Digestion of Nutrients and 

Microbial count.Thi-Qar Journal Agric.Res.,5 (2).2016. 

6 

Replacing of different ratios of date pits crush substituted for the barley with or without addition 

of Saccharomyces cerevisiae on performance of Arabi lambs on: 1-economic characteristics. Basra 

Journal Agric.Res.,29 (1).2016. 

7 

Effect of addition 10 % date seeds substituted for the barley with or without addition of 

Saccharomyces cerevisiae (Schwann, 1837) on some characteristics of wool of male Arabi lambs. 

Basra Journal Agric.Res.,29 (2).2016. 

8 

Effect of addition different levels of date seeds crush with or without addition of Saccharomyces 

cerevisiae on some carcasses characteristics of male Arabi lambs. Fayoum Journal Agric.Res.,33 

(2).2019. 

9 
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 : عضوية المجان سابعا
 

 عمى مستوى المعهد واالقسام عمى مستوى الجامعة

 نائب رئيس المجنة االمتحانية الرئيسية عضو لجنة تطوير المناهج 

 مقرر جمسة المعهد عضو لجنة النتاجات العممية 

الرئيسيةعضو الجنة االمتحانية    

 رئيس المجنة االمتحانية الفرعية لقسم االنتاج الحيواني 

 عضو لجنة الترقيات العممية في المعهد 

 عضو لجنة استالل البحوث العممية 

 رئيس لجنة انضباط الطمبة 

 رئيس لجنة االشراف عمى عممية الجزر في مجزرة ابقار المعهد  

مكننة الزراعية والري والبزللقسمي الالسنوي رئيس المجنة الفرعية لمجرد    

 رئيس لجنة توزيع طمبة االقسام الزراعية 

 رئيس المجنة العممية في المؤتمر العممي لمناقشة البحوث الطالبية 

 عضو لجنة دراسة لممؤتمر العممي الثالث لتقييم االداء 

 رئيس لجنة مناقشة مشاريع التخرج لطمبة القسم 
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  مناقشتها الرسائل التى تم:  ثبيُب

 

 

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث ت

استعمال مجموعة من االحماض العضوية والكرياتين في  همام احمد المحنه 1

عالئق التسمين وتأثيرهما في الصفات االنتاجية والدمية 

وان.ية حتغذي)ماجستير( رسالة  وذبائح الحمالن العواسية.  

62/16/6112  

 

 

 
 

 والتقدير: كتب الشكر  تاسعا
 

 

 السنة الجهة المانحة العدد

 6116 هيئة التعميم التقني 1

 6112 جامعة الفرات االوسط / الكمية التقنية المسيب 1

6112-6112 عمادة المعهد التقني الشطرة 11  

 
   ثامنا : المغات

 المغة العربية. -1

 المغة االنكميزية.-6

 
 


