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  د.علي جاسم هادي حسين التميمي :    ـم ـــــــــاالســ

 تغذية النبات :    صــالتـخـص

 استاذ جامعي:      ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –والموارد المائية / كلية الزراعة قسم علوم التربة :    عنوان العمل

 alijassm10@yahoo.com     تروني :كالبريد إالل

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 
 2006 الزراعة بغداد

 2009 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 2015 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009 مبادى علوم التربة صناعات غذائية 1

 2010 ري وبزل البستنة وهندسة الحدائق 2

 2011 ري وبزل  البستنة وهندسة الحدائق 3

4 
علوم التربة والموارد 

 المائية 

 2012 فسلجة نبات

 2013 مبادئ علوم التربة االرشاد الزراعي  5

 2014 تغذية النبات وقاية النبات  6

 2015 خصوبة التربة  االرشاد الزراعي  7

8 
علوم التربة والموارد 

 المائية 

 2016 خصوبة التربة 



 

 

 

 

 

 

 

9 
علوم التربة والموارد 

 المائية 

 2017 تغذية النبات

10 
المحاصيل الحقلية /قسم 

البستنة / علوم التربة 

 والموارد المائية 

 2018 خصوبة التربة وتغذية النبات

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ـــ ــــ ــــ 1

 

  :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 1االشراف على طالب ماجستير عدد 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

كان م السنــة  العنوان  ت

 أنعقادها

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

مستلزمات االستفادة القصوى من االسمدة  1
 الحيوية في العراق 

–كلية الزراعة  2016
 جامعة بغداد

 لجنة تحضيرية

التعليم المستمر  2016 اثر المجالت الزائفة على نوعية البحوث 2
 /جامعة بغداد

 متدرب

لتربة واالنتاج التسميد المتكامل وصحة ا 3
 االمثل

–كلية الزراعة  2017
 جامعة بغداد

 لجنة تحضيرية

استخدام تقنية االستصالح الحيوي في معالجة  4
 الترب الزراعية الملوثة بالعناصر الثقيلة 

–كلية الزراعة  2017
 جامعة بغداد

 لجنة تحضيرية 

التعليم المستمر  2018 تنمية الفاعلة لدى االستاذ المعاصر  5
 /جامعة بغداد

 متدرب 

 

 

 ال توجد :براءات االختراع: سادسا
 

 

 ال توجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 خارج الكلية داخل الكلية

مشارك بدورة اللغة العربية للتدريسيين 
 2009الجدد

 ــــ

  مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين
 2009الجدد

 

  2016رئيس لجنة التدريب الصيفي 

  2017تقويم بحث 

  2017و 2016عضوا لجنة استالل 

  2018و 2016عضوا لجنة امتحانية 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
دور اضافة الفسفور الى التربة والرش في 

 نمو وحاصل الذرة الصفراء 
 لعراقا

2010 

2 
دور اضافة ورش الفسفور في حاصل 

 العراق ونوعية حبوب الذرة الصفراء 
2010 

3 

تأثير حامضي السالسليك والبرولين تحت 

ظروف االجهاد المائي في نمو وحاصل 

 زهرة الشمس

 العراق
2015 

4 

تأثير حامضي السالسليك والبرولين تحت 

ظروف االجهاد المائي في تركيز البرولين 

حامض االبسسك وبعض االنزيمات و

 وحاصل  زهرة الشمس

 العراق
2015 

5 
في  CوEتاثير مدد الري ورش فيتامين 

 نمو وحاصل الماش 
 العراق

2017 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

  نقابة المهندسين الزراعيينعضو 

 عضو الجمعية العراقية لعلوم التربة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر تابأسم الك ت

  ال يوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 1

 2011 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 2

 2016 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 3

 شكر وتقديركتاب  4

 

 2016 عمادة كلية الزراعة

 2017 عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية 5

 2017 عمادة كلية الزراعة كتاب شكروتقدير 6

 2017 عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية   7

 2018 عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية 8

 2018 عمادة كلية الزراعة كتاب شكروتقدير 9

 

 

 .اتــاللغ :رثالثة عش
 العربية 

 االنكليزية       


