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مدرس مساعد
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استاذ مساعد

الدائرة
المدة
المعهد الزراعي الفني-بغداد(الملغى) /مؤسسة المعاهد
1993-1977
الفنية (الجامعة التقنية الوسطى حالياً)
كلية الزراعة-جامعة بغداد
2009-1993
 -2009/03/26كلية الزراعة-جامعة بغداد
منذ التععين ولحد االن في التدريس الجامعي

 البريد االلكتروني :
Email: nooreldeenali@yahoo.com
 الدروس التي قمت بتدريسها :
احيا ا اربة اام ارية ةياام واحيا ا ية ةياام ياام وي ا ا اربة اام وبلااوت بة اام وييا ة و اام
اربة م ري ا وارن ت و احي ا بة م يبق م و يئم يكةوب واسي ة حيويم وكيييا ا حيويام اربة ام و
يشةوع حت اربخةج.

 عضوية اللجان العلمية والمجتمع المدني :
 عضو نقابة المهندسيين الزراعيين. -عضوية جمعية علوم التربة العراقية .

 الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تمت المشاركة فيها
الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية
نوان اريؤبية او وةشم ارعيل
Conf. Tit.
اريؤبية ارزةا ي االول –كليم ارزةا م –ة يعم كة ا
اريؤبية ارعليي االول –كليم اربة يم رلعلوم ارصةفم-ة يعم
كة ا
وةة في ارـ PCR
اريوبية ارعليي ارث رت رعلوم اربة م واريي ة-كليم ارزةا م -
غا
اريوبية ارعليي اارةا ع رعلوم اربة م واريي ة-كليم ارزةا م -
غا
وةشم يل رقسم لوم اربة م واريواة اري ئيم -ارزةا م
ارة فم رلةز
ن وة لييم رقسم لوم اربة م –حول االسي ة ارحيويم
وةشم يل رقسم لوم اربة م واريواة اري ئيم -يوم اربة م
ارع ريي
وةشم يل سم يك فحم اربصحة حول االةص ارةويم
ارن وة ارعلييم االورى  -سم يك فحم اربصحة حول يك فحم
اربصحة
وةشم يل في ة يعم ارق سم ارخضةاا

ارة م واريك ن
Place
ة يعم كة ا-
كة ا اريق سم
ة يعم كة ا-
كة ا اريق سم
كليم ارعلوم-ة يعم
غا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم غ ا
كليم ارزةا م-
ة يعم ارق سم
ارخضةاا

 المسؤولية داخل الكلية :
 مسؤولة مختبر في القسم






لجنة متابعة مسيرة الدروس العملية في القسم
عضو لجنة االشلراف التربوي
لجنة تدقيق الدرجات االمتحانية
لجنة المقاصة العلمية في قسم علوم التربة-كلية الزراعة


-

االنشطة العلمية االخرى :
تقويم ابحاث للنشر في المجالت العلمية
تقويم ابحاث ترقيات علمية
عضو لجنة مناقشة بحوث المشاريع البحثية للتخرج
عضوية لجان مناقشة الدراسات العليا .
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عضو لجنة المقاصة العلمية .
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