
 

 

 

 

 

 

 

  المؤهالت التعليمية

 عنوان الرسالة/ االطروحة الجامعة التاريخ الشهادة

  صالح الدين /اربيل 1985 البكلوريوس

الطيور ومستوى الطاقة في العليقة على بعض الصفات  تأثير كثافة بغداد  1989 الماجستير
 االنتاجية لفروج اللحم خالل الشتاء والصيف

تأثير احالل نسب مختلفة من العلف المخمر بالمعزز الحيوي العراقي في  بغداد  2015 الدكتوراه 
 بعض الصفات االنتاجية والمناعية والنسيجية والمايكروبية لفروج اللحم 

 

  النشاط البحثي

 العدد المجلد اسم المجلة السنة اسم البحث ت

مجلة اوروك  2011 تأثير لون العلف المتناول في بعض الصفات االنتاجية لفروج اللحم 1

 لالبحاث العلمية 

4 3 

تأثير اضافة خميرة الخبز للعالئق في االداء االنتاجي لفروج اللحم المربى  2

 بنظام التربية االرضية او باالقفاص

مجلة المثنى للعلوم  2012

 الزراعية

1 1 

3 The effect of starting age of feeding weighting 

fermented on the intestinal flora , humeral and 

cellular immunity of broiler chicks 

2015 International 

Journal of 

Advanced 

Research 

3 1 

باضافة المواد الحيوية لدعم عليقة تحسين االداء االنتاجي لفروج اللحم  4

 البادئ والنمو

مجلة واسط للعلوم  2016

 والطب

8 3 

تأثير تخمر العلف بنسب مختلفة من المعزز الحيوي العراقي والماء  5

 وفترات حضن مختلفة في اعداد االحياء المجهرية

مجلة المثنى للعلوم  2015

 الزراعية

3 1 

المخمر بالمعزز الحيوي العراقي في بعض تأثير التغذية على العلف  6

 الصفات االنتاجية لفروج اللحم

مجلة المثنى للعلوم  2015

 الزراعية

3 1 

تأثير االستبدال الجزئي او الكلي للحوم البط المسمنة محل لحوم األبقار في  7

 بعض الصفات الحسية والنوعية للباسطرما المصنعة

مجلة المثنى للعلوم  2015

 الزراعية

3 1 

تأثير اضافة نسب مختلفة من سكر المائدة الى العلف في بعض الصفات  8

 االنتاجية لفروج اللحم

مجلة المثنى للعلوم  2012

 الزراعية

1 1 

تأثير اضافة عصير التمر الى العليقة في بعض الصفات االنتاجية لفروج  9

 اللحم

مجلة المثنى للعلوم  2017

 الزراعية

1 1 

 

  البيانات الشخصية

 ابراهيم فاضل بيدي الموسوي  االسم الثالثي 

 yahoo.com@123@123@123 بريد االلكتروني 

 1961بغداد /  تاريخ ومكان الميالد 

 متزوج  الحالة االجتماعية

 2011/  5/  2في   0092440 رقم وتاريخ صدور هوية االحوال المدنية

 2011/  5/  26في  481980 رقم وتاريخ صدور شهادة الجنسية

 07810526180 رقم الموبايل 

 استاذ جامعي  العنوان الوظيفي

  العلميةالدرجة 

 جهة االصدار رقم االمر الجامعي وتاريخة الجامعة التاريخ اللقب العلمي
 جامعة المثنى  2006/  1/  25في  676 2006 مدرس مساعد

 جامعة المثنى  2009/  3/  14في  534 2009 مدرس 

 جامعة المثنى 2015/  12/  14في   8080 2015 استاذ مساعد 
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 السيرة الذاتية



 

 

 

 Scientific Qualification 
Title of Thesis the university date Scientific  

degree 
 Salah Al-Deen / Erbil  1985 Bachelors  
The Effect of Density of Birds and Energy Levels in Diets 

on Performance of Broiler in Winter and Summer  
Bagdad 1989 MSc  

The Effect of Replacement of Different Levels of 

Fermentation Diet By Iraqi Probiotic on Some Protective , 

Microbiological , Immunological and Histological Traits 

in Broiler Chickens  

Bagdad 2015 PhD  

 

 Scientific degree 
Version No. and date the order n of 

the university 

date Scientific title 

Al-Muthanna University  676  in 25 / 1 / 2006 2006 Assist. Lecturer  

Al-Muthanna University 534  in 14 / 3 / 2009 2009 Lecturer  

Al-Muthanna University 8080  in 14 / 12 / 2015 2015 Assist . Professor  
 

 Researches 
NO. Vol. Name of Journal Year Title of Research No. 

1 3 International Journal 

of Advanced Research 
2015 The effect of starting age of feeding weighting fermented on the 

intestinal flora , humeral and cellular immunity of broiler chicks 
1 

3 4 Urok J. of Scientific 

Researches   
2011 The effect of Diet Color in Some Productive Properties in Broiler  2 

1 3 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences  
2015 The effect of Diet Fermentation by Iraqi probiotic on logarithmic 

number of bacteria and yeast in laboratory  
3 

1 3 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences 
2015 The effect of Fermented Diet by Iraqi probiotic on some 

productive properties in Broiler  
4 

1 3 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences 
2015 The effect of partial or total replacement of the duck meat elderly 

replace beef in some sensory characteristics and quality of the 

manufactured pastrami  

5 

1 3 International Journal 

of Advanced Research 
2015 The effect of feed weighting and fermentation on the intestinal 

flora , humeral and cellular immunity of broiler chicks 
6 

1 1 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences 
2012 The effect of diet supplementation with saccharomyces cervisia 

yeast on broiler performance readed floor and cage rearing 

systems  

7 

1 1 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences 
2012 The effect of different level of surose in diet on the productive 

performance of broiler  
8 

3 2 Wasit J. of Medicine 

and Sciences  
2016 Broiler production development by plant herbs additive to support 

starter and grower diet  
9 

1 3 Al-Muthanna J. of 

Agricultural Sciences 
2016 The effect of adding of palm juice in broiler diet on broiler 

performance  
10 
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