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 بكالوريوس

  

 اإلنتاج الحيواني

Animal production 

 اإلنتةةاجسةة  ق - والغابةةا  لزراعةة ا كليةة  – موصةة لا جامعةة 

 الحيواني

University of Mosul – Agriculture and 

forestry Collage – Animal production 

department 

 نحيوا تغذي  ماجستير

Animal nutrition 

 

 اإلنتةةاجقسةة   - والغابةةا  الزراعةة  كليةة  – موصةة ال جامعةة 

 الحيواني

University of Mosul – Agriculture and 

forestry Collage – Animal production 

department 

 تغذي  حيوان دكتوراه

Animal nutrition 

 

 جنتةةااإل  قسةة - بةةا والغا الزراعةة  كليةة  – موصةة ال جامعةة 

 الحيواني

University of Mosul – Agriculture and 

forestry Collage – Animal production 

department 

 

 اإلنتاج الحيواني االختصاص العام

Animal production 

 تغذي  حيوان االختصاص الدقيق

Animal nutrition 

 

 dr.muthannatayeb@gmail.com (Google Scholarالباحث العلمي)

 uomosul.edu.iqb@Muthanna_taye (Research gateالبواب  البحثي  )

 Orcidرق  الباحث في منص  

 15 المنشورة:ع د الب وث 
رئيس لجن   – قس  الثروة الحيواني  مدير لحقول –تقيي  البحوث العلمي    -ماجستيراإلشراف على طلب  ال الخبرا  العلمي  والحقلي :

عضو  -عضو لجن  تدقيق الدرجا  -االمتحاني عضو اللجن   –لحيوانا  رئيس العديد من لجان تسعيرة وبيع ا –شراء األعالف 

 2011والثاني  2002اللجن  التحضيري  لمؤتمر قس  الثروة الحيواني  االول  عضو-ارتباط للمكتب  االلكتروني  عضو  –لجن  الجودة 

 .والندوا  للقس   

  8المشارك  بالمؤتمرا  والمنشورا : 
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 لبكالوريوس.   م لطلب  ا 1992ي مؤتمر البحوث الطالبي  العلمي  القطري لعام الحصول على المرتب  االولى من خالل المشارك  ف

  8مي : المنشورا  العل

  18كتب الشكر: 

لجن  رئيس ي  وجامع  الموص  حاليا وعضو اللجن  العلم-رئيس قس  االنتاج الحيواني لكلي  الزراع  والغابا  النشاطا  األخرى:

التأهي   مسؤول وحدة –م 2018 – 2017-م 2013-2012 اإلنتاج الحيواني لألعواممجلس قس  عضو و الدراسا  العليا 

عضو  -ولحد اآلن 2008من عاماإلنتاج الحيواني مسؤول جداول قس  و 2018بع  في كلي  الزراع  والغابا  لعام والتوظيف والمتا

المشرف -عضو ارتباط المكتب  االفتراضي  االلكتروني  لجامع  الموص -الزراع  والغابا  المكتب االستشاري الزراعي لكلي  

 مسؤول التدريب الصيفي لطلب  المرحل  الثالث  في قس  الثروة الحيواني  – يواني الثروة الح   األولى لقس لطلب  المرحل اإلرشادي

 .الحيواني  اإلنتاج  ورئيس اللجن  الفرعي  الخاص  بتطبيق نظام المقررا  في قس

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


