
Personal Information: 

Full Name: Mohammed Hussein Noor 

Gender: Male 

Weight: 74 kg 

Length: 170 Cm 

Place of Birth: Al- Qadesiay / Al-Diwaneyah 

Date of Birth: 20/02/1983  
Contact Information 

Address: Iraq, Al- Qadesiay 

Mobile: 009647803178781 

Email:ali.abd6565@gmail.com 

Social Information 

Marital Status: married 

Nationality: Iraqi 

Country: Iraq 

Religion: Muslim 

National Identity Card No: 00845649 

Passport No: A2960181         Issued place: Al- Qadesiay     Issued Date: 01 / 0/ 2019  

Language 

Language Read Write  Conservation Over all Proved by 

Arabic Excellent Excellent Excellent Excellent Native language 

English V. good V. good V. good V. good Second 

language 

 

Technical Skills 

Name Grade 

IC3 644 

TOEFL ITP 393 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Project…..) V. good 

 

Education Qualification 

Education 

level 

School / collage 

/University 

Main 

Subject 

Miner subject Graduate 

Year 

Grade 

Secondary 

school 

Ibn al-Nafis 

 
Ordinary Ordinary 2001 - 2002 67.28 

B.sc 

Collage of 

Agriculture, 

Baghdad 

University 

Agriculture 

Science 

Horticulture and 

Landscape 
2005 - 2006 67.49 

Msc. 

University of 

Agriculture 

science Bangalore 

Genetics and 

plant 

Breeding 

 2014 - 2015 79.20 

Phd 
Al-Muthanna 

University 

Field crops 

Plant 

Breeding and 

Improvment 

 2018 - 2021  

 

 

 



Past Experiences: 

 

Job Work Period from - To 

Agriculture Eng. (Lab. Technical) 
Field Grops Department / AL-muthana 

University / collage of Agriculture 
From 2007 to 2017 

PG science week 2015  
second Poster Conference of Master's  

Degree Research Programme 
May, 2015 

Ministry of Agriculture , 

Government of India 

Protection of plant varieties and farmer,s 

rights authority 

December 2013 at 

UAS, GKVK, 

Bangalore-560065 



  

 سيـــــرة ذاتيـــــة
 

 بيانات شخصية
 

 : محمد حسين نور حسن السالمي  االســــــــــم 
  الديوانية / حي الجمهوري الشرقي:    العنــــــوان
 07803178781:      رقم الجوال

  1983 /2 /20:   تاريخ الميالد
 عراقي:        الجنسية
 مسلم:       الـديـانــة

  ali.abd6565@gmail.com:   البريد اإلليكتروني
 mohammad.noor@mu.edu.iqالرسمي   :  البريد اإلليكتروني

 

 المؤهالت العلمية
 

   البستنة وهندسة الحدائق  من قسم  2006كلية الزراعة جامعة بغداد سنة 

  قسم وراثة وتربية نبات  2015جامعة بنكلور للعلوم الزراعية / الهند سنة 
  2021طالب دكتوراه في قسم األنتاج النباتي كلية الزراعة / جامعة المثنى   

 المستوى                                                                                        اللغات والمهارات

 جيد                                                                                        اللغة االنكليزية 

 IC3                                                                                                   664 

                                                                         393                           توفل 

 (        جيد جدأ, أنترنيت الخ...... تطبيقات حاسوب مايكروسوفت أوفس ) ورد , أكسل .بوربوينت 

 الخبرات العلمية

 مهندس حدائق 

 أدارة مشاريع وبحوث زراعية 

 تهجين نباتات وهندسة وراثية 

 الخبرات المهنية

 تدريسي في جامعة المثنى / كلية الزراعة / قسم المحاصيل الحقلية:  الوظيفة الحالية .1

  جامعة المثنى مسؤول مخازن في كلية الهندسة( 1وظيفة سابقة ) .2

  كاتب بصفة عقد في مديرية تربية القادسية / متوسطة الحسن )ع(( 2وظيفة سابقة ) .3

 عضو في اللجان التربوية واالمتحانية للقسم والكلية. .4

 المواد الدراسية التي تم تدريسها: وراثة عامة, تربية وتحسين نبات, فسلجة نبات, أدارة مراعي. .5

 .ومستمر حاليا   2019من  وم الزراعية / جامعة المثنىعضو هيئة تحرير في مجلة العل .6

 

 البحوث والنشاطات العلمية :

 بحوث.  3( :  Scopusعدد البحوث المنشورة في المجالت العالمية ) .1

 بحوث .  3عدد البحوث المنشورة في المجالت المحلية :  .2

 المؤتمرات العلمية والندوات العلمية :
   2020االفتراضي لكلية الزراعة / جامعة طهران  –االول في العلوم الزراعية المؤتمر الدولي  .1

Intl. Conference on Nanotechnology and Nanoscience 

 النقابات والجمعيات العلمية :
 يين العراقيينعضو نقابة األكاديم .1

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين .2
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