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 0207 الزراعة كركوك الماجستير

 --- --- --- اخرى
 

 

 

 

mailto:ismail.yunis2018@gmail.com


ذثانواذ:ذالًدرجذالوظوفيذ:

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0207 - 0200 الزراعةكمية  –جامعة كركوك  معيد 0

0 
سكرتير هيئة تحرير مجمة جامعة 

 كركوك لمعوم الزراعية
 0202 - 0207 الزراعةكمية  –جامعة كركوك 

االنتاج قسم  –الزراعة كمية  –جامعة كركوك  عضو هيئة تدريس 3
 الحيواني

 االنلحد  – 0207

 مقرر قسم االنتاج الحيواني 4
االنتاج قسم  –الزراعة كمية  –جامعة كركوك 

 الحيواني
 االنلحد  – 0209

 

ذثالٌاذ:ذالًدروسذاجلامعيذ:

 الى -الفترة من  الجامعة الجهة ت

 نااللحد  – 0207 كركوك الزراعةكمية  0
 

ذرابعاذ:ذاملقرراتذالدرادوةذاليتذقمتذبًدرودهاذ:

 السنة المادة المرحمة القسم ت

 0207-0206 العممي - داجنة طيور فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 0
 0208-0207 العممي - حيوان تغذية الثالثة االنتاج الحيواني 0
 0208-0207 العممي - حيوان فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 3
 0208-0207 العممي - داجنة طيور فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 4
 0208-0207 العممي - داجنة طيور مبادئ االولى االنتاج الحيواني 5
 0209-0208 العممي - المفاقس وادارة تفقيس الثالثة االنتاج الحيواني 6
 0209-0208 العممي - الحيوان فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 7
 0209-0208 العممي - الداجنة الطيور وانتاج ادارة الرابعة االنتاج الحيواني 8
 0209-0208 العممي - الداجنة الطيور فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 9
 0209-0208 العممي - االصطناعي والتمقيح التناسل فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 02
 0202-0209 العممي - المفاقس وادارة تفقيس الثالثة االنتاج الحيواني 00
 0202-0209 العممي - الداجنة الطيور وانتاج ادارة الرابعة االنتاج الحيواني 00
 0202-0209 العممي - داجنة طيور فسمجة الثالثة االنتاج الحيواني 03



ذخامداذ:ذاملؤمتراتذوالندواتذاليتذذاركتذبهاذ:

 نوع المشاركة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد العنوان ت

 0208/  00/  7 الزراعية لمعموم الثالث الدولي المؤتمر 1
 كمية - كركوك جامعة

 الزراعة
 عضو لجنة استقبال

 0208/  0/  04 الثاني الزراعي الدولي المؤتمر 2
 كمية - السميمانية جامعة

 الزراعية العموم
 حضور

 0208/  4/  05 االول الزراعي الدولي المؤتمر 3
 كمية - حران جامعة

 تركيا - الزراعة
 نشر بحث

 كمية - االسكندرية جامعة 0209/  5/  0 العميا الدراسات ألبحاث االول المؤتمر 4
 مصر - باشا سابا الزراعة

 نشر بحث

5 
 في الجاموس تربية واقع عن ندوة

 تحسينها وسبل العراق
02  /4  /0207 

كمية  –جامعة كركوك 
 الزراعة

 عضو لجنة فنية

6 
 لمتقييم الحديثة االسس عن ندوة

 االعالف صناعة في الغذائي
09  /4  /0209 

كمية  –جامعة كركوك 
 الزراعة

 عضو لجنة فنية

7 
 التي المشتركة االمراض عن ندوة

 0202/  0/  9 االنسان الى الحيوان من تنتقل
كمية  –جامعة كركوك 
 عضو لجنة تحضيرية الزراعة

 

ذدادداذ:ذاليحوثذاملنشورةذيفذجمالذالًخصصذ:

 السنة المجمةاسم  عنوان البحث ت

1 
 نسبة ثبات مع والاليسين والمثيونين والبروتين الطاقة من مختمفة مستويات استخدام تأثير

 البياض الدجاج لبيض النوعية والصفات االنتاجي االداء في البروتين الى الطاقة
مجمة جامعة كركوك 

 لمعموم الزراعية
0207 

2 
Effect of Adding Local Minerals Clay (Meqdadia) in the Female 
Japanese quail Diets upon Production Performance, Egg Quality 
and Carcass Traits 

Indian Journal of 
Public Health 
Research & 
Development 

0209 

3 

Effect of Diets Contains Different Levels of Energy, Protein 
Supplemented With Methionine and Lysine Without Variation Value 
of Calorie Protein Ratio Upon ISA BROWN Layer Regarding 
Hematological, Biochemical and Internal Organs Weight 

كمية زراعة سابا مجمة 
 0209 االسكندريةجامعة  –باشا 

4 
Influence of different levels of dietary supplementation Phytase 
enzyme upon growth performance, carcass traits and some 
biochemical parameters of local Japanese quail 

Plant archives 0209 

 



ذدابعاذ:ذعددذالًشكراتذوالشهاداتذالًقدوروةذ:

  احدى عشر 00هي  0209ولغاية  0200عدد التشكرات الممنوحة من السيد رئيس جامعة كركوك منذ 

  اثنا عشر 00هي  0209ولغاية  0200منذ  عميد كمية الزراعةعدد التشكرات الممنوحة من السيد 

  خمسة 5هي  0209ولغاية  0200ات الحاصل عميها منذ عدد الشهادات التقدير 

 


