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Curriculum Vitae (C.V) 

 السيرة الذاتية 

- Full name:  Karim Nasir Taher 

- Family name(surname) : AL-Husseinawi 

- Date and place of birth : AL-Qadisiya Governorate 1958 

- Residence address : AL-Qadisiya / University Quarter  

- Nationality : Arabian 

- Religion : Moslem 

- Civil status identification : 00312563 

- Date of issue : 11-4-2006 

- Nationality evidence No. : 100834 

- Gender : male 

- Marital status : married  

- Full name of spouse :  Iman Mohammad Said  

- Name of schools ( where teaches in it ): 

1-Primary:Wahran school/Diwaniya  1963-1969 

2-Intermediate:AL-Jumhoria/ 1969-1972 

3-Secondary:AL-Diwaniya central secondary/ 1972-1975  

    - Certificate and Graduation year : 

Bech:1982      MSc:  1986  

- Name of Univ.(where Degree obtained ):Baghdad University 

- Field of study(specialty): 

1-General specialty : Sciences in Agriculture 

2-Fine specialty :  Animal Resource 

     - Occupation : Lecturer 

     - Scientific Degree : Assistant professor 
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     - Name and address of employer : Head  of public health department 

     - Address : College of Veterinary Medicine /AL-Qadisiya University 

     - Name of person to notify in case of accident and address : 

       Naeem Nasir Taher/AL-Diwanya/14 Ramadhan Quarter 

      - E.mail: Karimnasir92@yahoo.com 

 

      - Numbers, Titles and place of published Researchers as follow: ( 13 )  

 البحوث المنجزة )المنشورة والمقبولة للنشر (  -

 :البحوث )المنشورة(  -

1-Effect of sex and age on fleece weight of Angora goats in Iraq (1998).       

 07-07(:1العدد) 3د مجلة القادسية المجل                                                               

                                                        

. 

دراسة بعض العوامل البيئية المؤثرة على  ون  المىي د ولىوت ة ىرة الحمىل ةىة مافىية ال ر ز ىا  .  -2

 . 140-147( : 1العدد ) 4( . مجلة القادسية المجلد  1111)

 (. 1111أونا  المي د وال طام ةة األغنام العواسية )تقييم بعض العوامل المؤثرة ةة  - -3

  154-151(:1العدد) 4مجلة القادسية المجلد                           

 (. 7777تقد ر المعامل ال كراري لون  المي د ةة األغنام العواسية ) -4

  715-717(:1العدد) 5مجلة القادسية المجلد                        

 (. 7771سة منحن  النمو ةة الماعز المحلة من الوالدة ح   عمر تسعة أفهر )درا -5

  316- 314(:1)6مجلة القادسية المجلد                                        

  

6-Heritability estimates of birth and weaning weight in Friesian cattle 

(2001). 

      135-143( :1العدد) 6القادسية المجلد مجلة                         

7- Some factors influencing birth weight ,weaning weight and daily gain of 

Friesian calves in central part of Iraq (2001). 



 3 

 144-151( :6العدد) 5مجلة القادسية المجلد                     

8-Estimates of genetic and phenotypic parameters for birth ,weaning 

weight and average daily gain in Friesian cattle .(2002) .   

. 53-57(: 1العدد) 1مجلة القادسية للعلوم البيطر ة المجلد                                     

9-A study of  some factors associated with body weight in Awassi sheep 

(7777) .  

. 31-35(: 7العدد) 1مجلة القادسية للعلوم البيطر ة المجلد                                     

 7773دراسة نسجية لجلد المىاعز المحلىة وحو تى ل الشىعر وبعىض العوامىل المىؤثرة عليهىا ) – 10

  6-17( : 1العدد ) 7(.مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد 

عىىض العوامىىل المىىؤثرة علىى  عىىدد ال لقيحىىال ال نمىىة ل اتىىاز ةىىة أبقىىار ال ر ز ىىا  ةىىة العىىرا  ب– 11

(7775 . ) 

 . 40- 57(: 1العدد) 4مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد              

 (.   7776تقد ر المعالم الوراثية والقيم ال ربو ة إلن اج الحليب ةة مافية ال ر ز ا  ) – 12

  174-171( :7العدد ) 5مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد                   

 (. 7776بعض العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة ةة معدت ه ك العجوت ) -13

 . 16-77( :1العدد) 5مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد               

14- Effect of microbial phytase ,vitamin D3 and calcium supplementation  

on              1- productive performance and economic parameters in 

broilers .(2008) . 

  117-161المؤتمر العلمة الثالث عشر كلية الطب البيطري / جامعة أسيول  متر :                       

15-Effect of microbial phytase ,vitamin  D3 and calcium supplementation 

on              II -certain biochemical parameters in broilers (2008). 

 . 117-111المؤتمر العلمة الثالث عشر كلية الطب البيطري / جامعة أسيول  متر :            

غىىىيافة ةىىىة بعىىىض المعىىىا ير ومسىىى و ين مف ل ىىىين مىىىن الكالسىىىيوم ال  Cتىىىرثير فةىىىاةة ةي ىىىامين  – 16

 ( . 2010لس ل ين مف ل  ين من ةروج اللحم تحت ظروف اإلجهاد الحراري . )  الكيموحيو ة

 - 17م ل ز ةة   134منشور ةة المؤتمر العلمة العافر كلية الطب البيطري بغداد ، رقم قبوت النشر 

5 - 7717 . 
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17- A study the effect of supplement vitamin C and two different levels of 

dietary calcium on :   I-productive performance of broilers under heat 

stress conditions (2010 ). 

 11-17(:7( العدد)1مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد)         

18- A comparative study the effect of using of oxytetracycline and Iraqi 

probiotic as feed additives in broilers diet on I- productive performance 

(2010). 

 1 -5( :7العدد ) 1مجلة االنبار للعلوم الزراعية المجلد        

دراسة ترثير عمر االم وجنس المولود ةة ال ركيب الكيمياوي وال يز اوي للحليب ةة بعض  -19

 (.7711حيوانال المزرعة)

.  10 -1( : 7العدد ) 7منشور ةة مجلة الكوةة للعلوم الطبية البيطر ة المجلد   

       20-comparative study the effect of using of oxytetracycline and Iraqi 

probiotic as feed additives in broiler diet in on : II - Some biochemical and 

immunological parameters (2011) . 

 . 171-117( : 1العدد ) 1ةة مجلة القادسية للعلوم الزراعية  المجلد  منشور

  

تحليل المكونال الكيمياو ة للحليب الفام ةة بعض حيوانال المزرعة ةة مد نة الد وانية  -21

 (. 7711باس فدام جهان ال حليل بالموجال ةو  التوتية)

  . 177-11( : 1العدد ) 17المجلد ري منشور ةة مجلة القادسية لعلوم الطب البيط

 ( .7711. ) تلوث اع ف ةروج اللحم بسموم االة  ةة بعض حقوت مد نة الد وانية -22

 . 53-41( : 1العدد ) 17المجلد منشور ةة مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري  

  

، النوعية ل االن اجية عل  بعض الت ا  Eدراسة ترثير المعزن الحيوي با ومين أمبو وةي امين  -23

( . مجلة القادسية لعلوم 7711والكيموحيو ة ل روج اللحم المعرض ل جهاد الحراري الدوري . )

  . 16-11(  : 7العدد ) 17الطب البيطري المجلد 

24- Some factors influencing peak yield and days attain to peak yield in 

friesian cattle in the central region of Iraq(2012). 
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  .  177- 110( : 7العدد ) 11المجلد منشور ةة مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري 

الدور الوقافة لحليب الماعز ةة حما ة القناة الهضمية لألرانب المعاملة بال ولي ة  -25

 (. 7717الدوافية)االموكسيسيلين ك ةونك اسد()

 .  171- 116( : 7العدد ) 11المجلد لطب البيطري منشور ةة مجلة القادسية لعلوم ا

26- A study on the effect of using different levels of baker s yeast             ( 

saccharomyces  cerevisiae ) on some productive traits in kids of black local 

goats . (2012) . Bull. Fac . Agric., cairo univ. 63: 37-43 .   
 

لبعض انواع الحليب المنكه في مدينة الديوانية  عزل وتشخيص بعض الملوثات الجرثومية -27

 .2112لسنة  2العدد /  11المجلد /  -(. منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري2112)

 

 2112دينة الديوانية )دراسة مقارنة لبعض الجراثيم الدالة في الحليب الخام لألبقار والجاموس في م -28

 .2112لسنة  2العدد /  11المجلد /  -(. منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري

 

دراسة تأثير المستخلص المائي لكل من الثوم والقرنفل وخليطهما في إطالة مدة حفظ لحوم الدواجن  -29

 .2112لسنة  2العدد /  11المجلد /  -(. منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري2112)

 

في الكشف الكمي والنوعي لسموم األفالتوكسين  (HPLC)استخدام تقنية االستشراب عالية االداء  -30

العدد /  11المجلد /  -(.  منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري2112في أكباد الدجاج المحلي )

 .2112لسنة  2

 
 

 


