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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ   درين صفوت جميل اسماعيل الونداوي:   ـم ـــــــ

  41/1/4174 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 ال يوجد دد األوالد  :ــعـــ

 / امراض نبات وقاية نبات:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    نوان العملع

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 كالوريوسب 3991 الزراعة بغداد

 
 املاجستري 6002 الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 هالدكتورا 6032 الزراعة بغداد
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2017 -62/2/6002 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 6032-6002من  فطريات  وقاية النبات 3

 6032-6002من  امراض نبات وقاية نبات  6

 6032 مبادئ احياء جمهرية  وقاية النبات 1

 6032 فسلجة نبات وقاية النبات 2

 6032-6035 اسس وقاية نبات اقتصاد زراعي 5

 6032 اسس وقاية نبات ثروة حيوانية 2

    

 

 

 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

جامعة  –كلية الزراعة  مهندس زراعي 3

بغدادوزارة التعليم العالي 

 لبحث العلميوا

3991-6002 

جامعة  –كلية الزراعة  مدرس مساعد 6

بغدادوزارة التعليم العالي 

 والبحث

6002-6032 

 6035-6032 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس 1
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 Agaricus bisporusلمستخلصات الفطر كبات الفعالة تقييم فاعلية المر 3
 Fusariumالحد من مرض ذبول نباتات الباقالء المتسبب عن الفطر  في

solani  

 

 6035 وقاية نبات

    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  5  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 25  -عدد الندوات املشارك بها  :

  45 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 تدريس املشاركة بدورة طرائق املشاركة بندوة السموم الفطرية 

عضوية يف جملة وقاية النبات  املشاركة باملؤمتر الدولي لوقاية املزروعات 

 العربية

 Googleبدورة مشاركة ال املشاركة بندوة النحل

scholar  

العلمي النسوي   املشاركة باملومتر ورشة عمل لضمان اجلودةاملشاركة يف 

 الثالث
 

 

 

 

  البحوث  التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة ا: تاسع

 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

تقويم فعالية بعض املواد الكيميائية يف محاية بادرات التفاح من االصابة ببعض فطريات الرتبة  4

 املمرضة 

 2، العدد 22اجمللد  جملة العلوم الزراعية العراقية

 2007لسنة 
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يف  Fusarium proliferatum(Matsush)Nirenberg تسجيل اول للفطر  2

 خنيل حمافظة بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجمللد الثامن ،العدد  كربالء جملة جامعة

 2040الثالث لعام 
املسبب ملرض العفن  Penicillium digitatumاهمية ومقاومة الفطر  3

 االخضر يف الربتقال.

( العدد 2اجمللد)  جملة االنبار للعلوم الزراعية

 2040(لسنة3)
ي مكافحة الفطر فAgaricus bisporus تقويم فاعلية لقاح الفطر 1

المسبب لمرض سقوط  Pythium aphanidermatum الممرض

في Agaricus bisporus بادرات الخيارتقويم فاعلية لقاح الفطر

   مكافحة الفطر 

 

 

 

 

المسبب لمرض سقوط  Pythium aphanidermatum الممرض

 بادرات الخيار

 2 العدد 31اجمللد  جملة بغداد للعلوم

  6032سنة ل
 االتحري الجزيئي عن الفايتوبالزم 5

tus Phytoplasmaعلى نبات الراسقي Jasminum 
sambac في العراق 

 

 

 

 

 2العدد  52اجمللد  اجمللة العراقية للعلوم

 6035لسنة 

6 
 Volvariella تأثير العوامل البيئية في نمو عرهون قش الرز

volvace 

 1العدد  22اجمللد جملة العلوم الزراعية العراقية

  6035لسنة 
7 

ساط زرعية مختلفة في معايير النمو واالنتاج تقويم كفاءة او
 VD والصفات النوعية لعرهون قش الرز ساللة

 1العدد  22اجمللد جملة العلوم الزراعية العراقية

  6035لسنة 
2 

تاثير التداخل بين فطري فيوزرايوم سوالني وريزوكتونيا على 

 انبات ونمو بادرات النارنج ومقاومته احيائيا وكيميائيا

 33العدد  10اجمللد  لة املصرية للعلوم التطبيقيةاجمل

 6035لسنة 

 
 

  

. 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 6001 رئيس اجلامعة شكر وتقدير 3

 6036 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 6
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 6031 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 6032 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 6032 وزير شكر وتقدير 5

 6035 رئيس اجلامعة شكر وتقدير 2

 6032 رئيس وزراء شكر وتقدير 2

    

 .أو املرتمجة املؤلفةالكتب : عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

3   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 
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C.V 

 
 

 
 

 
 

 Name:  Dreen Safwat Jamel ismael Al-windawi 

 Date of Birth: 14/4/1971  

 Religion: Muslim  

 Martial statues: Married 

 No. of children: \ 

 Specialization: Plant protection /Plant diseases 

 Position: Teaching 

 Scientific Degree: Teaching  

 Work Address:  College of Agriculture /University of Baghdad  

 Work Phone: 

 Mobile:   

 E-mail: coagri.uobaghdad.edu.iq 

  

    

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

3991 Agriculture Baghdad B.Sc. 
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6002 Agriculture Baghdad M.Sc. 

6032 Agriculture Baghdad Ph.D. 

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 
From –To The (Institute / College) University No. 

0176-6002 Agriculture colleague  Baghdad 1 

       Fourth, 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

 

 

 

 

 

 

From –To Workplace Career No. 

1998-2006 Ministry of higher education  Agricultural engineer 1 

2006-2010 Ministry of higher education Teaching assistant  2 

2014 Ministry of higher education Teaching 3 

   4 

Year Subject Department  No. 

2006 -2014 Fungi Plant protection 1 

2006-2014  Plant disease Plant protection 2 

2014 Microbiology Plant protection 3 

2015 Plant physiology Plant protection 4 

2015-2016 Principles of plant 

protection  

Agriculture economics 5 

2017 Principles of plant 

protection 

Animal production 6 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2015 Plant 

protection 

Evaluation of  effective materials for Agaricus bisporus 

extracts against Fusarium solani  
1 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

 

  Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Member of plant protection journal Prescience of conference fungi 

toxins  
Presence of Google scholar Prescience of conference  pees   

Prescience of teaching methods Prescience of  conference international 

of  plant protection 

Presence of the third feminist scientific 

conference 

Prescience of quality guarantee  

 

  Ninth ,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 EVALUATION OF SOME CHEMICALS 
IN PROTECTING APPLE SEEDLINGS 

FROM SOME PATHOGENIC SOIL 

FUNGI 

The Iraqi journal of 
agriculture science  

2007 

2 First records for Fusarium 

proliferatum (Matsush) Nirenberg in 
the Babil Date palm 

Kerbela university journal 2010 

3 Importance and control of the fungus 
Penicillium digitatum the causal of 

green mold disease on orange 
 

Al-anbar journal of 
agriculture science 

2010 

4 A Molecular Investigation of  
Phytoplasma (Candidatus Phytoplasma) 
Infecting Arabic Jasmine (Jasminum 
sambac) in Iraq  

 

Iraqi Journal of Science 2015 

5 EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 
DIFFERENT SUBSTRATES IN GROWTH 

PRODUCTION AND QUALITY 

CHARACTERISTICS FOR THE PADDY 
STRAW MUSHROOM STRAIN VD 

The Iraqi journal of 
agriculture science 

2015 

6 EFFECT OF ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS GROWTH OF PADDY 

STRAW MUSHROOM (VOLVARIELLA 
VOLVACEA) 

The Iraqi journal of 
agriculture science 

2015 
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7 Evaluate the effectiveness of Agaricus 

bisporus (Spawn) on control damping off 
caused by Pythium aphanindermatum on 

cucmber 

Baghdad journal science 2016 

8 The interaction between Rhizoctonia solani 

and Fusarium solani affecting seed 
germination and seedling growth of citrus 

plant (citrus Aurantium) and its chemical 
and biological controls 

Egyptian journal of applied 

sciences 

2015 

 

 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

6001 Head of Baghdad 

university  
acknowledgement 4 

6036 Dean of  agriculture acknowledgement 6 

6031 Dean of  agriculture acknowledgement 1 

6032 Dean of  agriculture acknowledgement 2 

6032 Minister acknowledgement 5 

6035 Head of Baghdad 

university 

Acknowledgement 6 

6032 Presidential  office acknowledgement 7 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 
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Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

3 

  6 

  1 

 

 

    thirten   ,       languages:  

 

 

 


