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 السيره الذاتيه

 
 

 
 

 رحيمه رحمن عيسى سعيد:   ـم ـــــــــاالســ

  2591 : تاريخ الميـالد 

 متزوج : الجتماعية الحالة ا

 اربعة دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    عنوان العمل

     /العمل   :    هاتف

  البريد إاللكتروني : 

abdulrahman@uobaghdad.edu.iq  

/  rahmanissa52@gmail.com 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ التخصص الكليـــة الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 
 2599 وقاية نبات الزراعة بغداد

 الزراعة بغداد اجستيرالم
وقاية نبات  علوم زراعية / 

 / امراض نبات
1122 
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -21/21/1122 بغداد كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد 

 

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1129 - 1112 2فطريات/ وقاية نبات 2
 

 

1 

 

 

 

 

 وقاية نبات
 

 

 1فطريات/

 

 

1112 - 1129 
 

 1129 - 1112 امراض نبات وقاية نبات 3

2 
 وقاية نبات

 مبيدات
1112 - 1129 

 1121 - 1129 امراض عامة ارشاد 9

 

 سادساً: ) االطاريح ، الرسائل ،بحوث التخرج ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم سم األطروحة  أو  الرسالة او بحث التخرج ا ت

2    

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 29/5/1122 -23/9/2599 جامعة بغداد –كلية الزراعة  فني 2

 مدرس مساعد 1
 جامعة بغداد –كلية الزراعة 

 لغاية االن – 21/21/1122



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 دجامعة بغدا 
 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 
 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : سابعا 

   -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

   -عدد الندوات المشارك بها  :
  -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 

 
 

 
 . االخرى : األنشطة العلمية ثامنا 

 خارج الكلية ل الكليةداخ

 المشاركة في ندوة مستقبل التقنيات الكهروضوئية الندوة العلمية الثالثة لمكافحة التصحر

 (259دورة التأهيل التربوي) الندوة العلمية الثالثة البحاث النخيل والتمور 

 (292بية )دورة اللغة العر الندوة العلمية الخامسة لكنوز الثروة النباتية الطبية في العراق

ندوة ) االدارة المتكاملة الفات استراتيجية هامة لحماية المحاصيل 
 الزراعية وسالمة البيئة(

في كلية  وضبط القران الكريم دورة الصالحية اللغوية
 االداب

ورشة عمل لقسم وقاية النبات)سبل النهوض بتطوير وتربية النحل في 

 العراق(

 

  قسم وقاية النباتاالشراف على مختبر الفطريات في 

  عضو لجنة المبيعات في قسم وقاية النبات

  عضو لجنة التثمين في قسم وقاية النبات

 

 

 . التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  البحوث : تاسعا 

 محل النشر والسنة أسم البحث ت

2 
ومعاملة التربة  PEGبين معاملة بذور الزينيا بمحلول  التكامل

بمستخلص الشنبالن والبايواميون في السيطرة على الفطر 
Fusarium culmorum المنقول بالبذور 

 1129 –ة مجلة العلوم الزراعية العراقي

المرافقة لبذور الزينيا وتقييم  Fusariumعن انواع الجنس  التحري 1

 تاثيرها في انبات البذور ونمو النباتات
  1129 –ة العلوم الزراعية العراقية مجل

3 
فعالية البولي اثيلين كاليكول وبعض المستخلصات النباتية  تقييم

المرافقة  Fusariumوية ضد انواع الجنس والمستحضرات الحي
 لبذور الزينيا

  1129 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

2 
اكنة المرافقة لبذور الزينيا وتاثيرها في عن الفطريات الد التحري

 المجموع الخضري للنبات
  1121 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

  

 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
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 ال يوجد : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .عاشرا 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة جهة المانحةال الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 1122 التعليم العالي والبحث العلمي وزير شكر وتقدير 2

الحراز المرتبة االولى في دورة  شكر وتقدير 1

 اللغة العربية

 1129 رئيس جامعة بغداد

الحراز المرتبة االولى في دورة  شكر وتقدير 3
 صالحية اللغة وضبط القران الكريم

 1129 دجامعة بغدا / كلية االدابعميد 

شكر وتقدير الحراز المرتبة االولى في دورة  2
 اللغة العربية و دورة صالحية اللغة

 جامعة بغداد / عميد كلية الزراعة
1129 

 

 9 

 

 1121 وزراءالرئيس  شكر وتقدير

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

 

 انجليزي -ات  / عربي ــعشر :اللغ لثثا 
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C.V 
 

 
Name:  Rahman Issa Saeed 

Date of Birth:  1952 

Religion:  Muslim 

Martial statues:  Marred  

No. of children: Four 

Specialization: Plant protection (Plant diseases) 

Position : Assist lecture  

Scientific Degree: MSc  in scientific agricultural (Plant protection) 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  

Mobile:    

E-mail : abdulrahman@uobaghdad.edu.iq  

                rahmanissa52@gmail.com 

   

 First:  Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

5791 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
4152 Agriculture Baghdad M.Sc. 

    Second:  Career 

 

 

 Third:    University Teaching. 

From –To Workplace Career No. 

51/9/5799- 59/7/4152 College of Agriculture at the 

University of Baghdad 

Technetium  1  

51/54/4152  Until now College of Agriculture at the 

University of Baghdad 

Assist lecture  2 

mailto:abdulrahman@uobaghdad.edu.iq
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From –To The (Institute / College) University No. 

51/54/4152  

Until now 

Agriculture Baghdad university 1 

 Fourth: Positions / Non 

 

 Fifth, Courses Which You Teach: 

 

 Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 
 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

 

 Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بوس

تر 

حضو

 ر(

    1 

    2 

    3 

    4 

Year Subject Department  No. 

4112 - 4159 Mycology - 1 Plant protection  1 

4112 - 4159 Mycology - 2 Plant protection  2 

4112 - 4159 Plant Diseases Plant protection  3 

4112 - 4159 Pesticides  Plant protection  4 

4151 -4151 General plant diseases Agricultural Guidance 5 
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    1 

    1 

    9 

    8 

    7 

 

 

 

 Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Scientific symposium of the future 

of The PV technologies 

Third Scientific Symposium to 

Combat Desertification 

Educational qualification 

course(197) 

Third Scientific Symposium to 

dates and dates palm researches  

Arabic language course( 171) Fifth scientific symposium of 

medical plant wealth in Iraq 

Course in Arabic language and 

Holly Quran validity  

Seminar (Integrated Pest 

Management an important 

strategy for protecting 

agricultural crops and the safety 

of the environment) 

 Plant protection department 

workshop of beekeeping 

development in Iraq  Responsible of mycology Lab.  
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 Member of sales committee  

 Member of Evaluation committe 

 

  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 INTEGRATION BETWEEN ZINNIA 

SEEDS OSMOPRMING WITH PEG 

SOLUTION AND SOIL TREATMENT 

WITH COONTAIL AND BIOIMMUNE 

EXTRACTS TO CONTROL 

FUSARIUM CULMORUM 

TRANSMITTED BY SEEDS 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences   

2015 

2 INVESTIGATING FOR FUSARIUM 

SPECIES ASSOCIATED WITH ZINNIA 

SEEDS AND EVALUATING ITS 

EFFECT ON SEED GERMINATION 

AND PLANT GROWTH 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences   

2015 

3 EVALUATING THE EFFICIENCY OF 

POLYETHYLEN GLYCOL, SOME 

PLANT EXTRACTS AND 

BIOPRODUCTS AGAINST FUSARIUM 

SPP. ASSOCIATED WITH ZINNIA 

SEEDS 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences   

2015 

4 INVESTIGATION FOR 

DEMATIACEOUS HYPHOMYCETES 

FUNGI ASSOCIATED WITH ZINNIA 

SEEDS AND EVALUATION ITS 

EFFECT ON SHORT SYSTEM 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences   

2016 

 

 

 Tenth  ,   Membership: 
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 Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

4152 Minister  Acknowledgements 5 

4151 Baghdad 

university 
president 

Acknowledgements of achieved first place 

in Arabic course 

4 

4151 Dean of the 
Literature 

College 

Acknowledgements of achieved first place 
in Arabic language and Holly Quran 

validity Course 

1 

4151 Dean of the 

Agriculture 
College 

Acknowledgements of achieved first place 

in Arabic and language validity Course   

2 

4151 Prime Minister Acknowledgements 1 

 

 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

5 

  4 

  1 

 

 

    thirteen / languages:  Arabic - English 
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