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 المعطٌات الشخصٌة : – 1

 الهندسة الزراعٌةالكلٌة: محسن سلٌم جحجاح                   السٌرة الذاتٌة للدكتور :

 المعطٌات الشخصٌة:الزراعً                                        االلتصادالقسم: 

 محسن االسم: 

 جحجاحالكنٌة: 

 ندٌمة األم :

 سلٌم  األب:

  1945/تموز/  11(:الٌوم والشهر العام)  مكان وتارٌخ الوالدة

 سوري  –عربً  الجنسٌة :            1016العوٌنة  محل ورقم القٌد:

 خمسة              عدد األوالد:متزوج                  :االجتماعٌةالحالة 

 معاون رئٌس شعبة فً المكتبة المركزٌة / جامعة تشرٌن  نوع ومكان عمل الزوجة:

 كلٌة الزراعة  جامعة تشرٌن  العنوان البرٌدي : -2

  437840/  5130 هاتف العمل :          420699هاتف المنزل: 

 jahjah48@hotmail.com البرٌد اإللكترونً :                            فاكس:

 تارٌخ الحصول على شهادة الدكتوراه , واسم البلد والجامعة : -3

 الزراعٌة / موسكو  ةاألكادٌمٌ –روسٌا  -1974

 الدقٌق : االختصاص -4

التخصص والتوافك األمثل بٌن فروع  تنظٌم اإلنتاج الزراعً) التصاد زراعً

 اإلنتاج الزراعً ( 



 الشهادات السابقة للدكتوراه وتوارٌخها ومكان الحصول علٌها: -5

من كلٌة الزراعة فً جامعة   1967 بكالورٌوس فً العلوم الزراعً سنة -1

 دمشك بتمدٌر جٌد جدا".

 باسمالزراعٌة من األكادٌمٌة الزراعٌة  االلتصادٌةماجستٌر فً العلوم  -2

بتمدٌر  1971تٌمٌرٌازٌف فً موسكو )اإلتحاد السوفٌٌتً السابك ( عام 

 ممتاز .

 تارٌخ التعٌٌن فً الجامعة )الٌوم والشهر والسنة ( : -5

 1975/1/13 

 رلم المرار الماضً بالتعٌٌن :

 التعاقب الوظٌفً األكادٌمً )الٌوم والشهر والسنة ( : -7

 1974/12/31معٌد :                              مدرس: 

  1985/12/31أستاذ:     1980/12/31أستاذ مساعد :

 المهام اإلدارٌة والعلمٌة السابقة والحالٌة ,وتوارٌخها . -8

عٌن السٌد األستاذ محسن جحجاح رئٌسا لشعبة نمابة المعلمٌن فً جامعة  -1

 .1977-1980تشرٌن خالل الفترة من 

الزراعً فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن خالل  االلتصادٌن رئٌسا لمسم ع -2

 . 1991-1997، وخالل الفترة من 1977-1984الفترة من 

-1986عٌن مدٌرا للمعهد المتوسط التجاري فً جامعة تشرٌن خالل الفترة  -3

1983 . 

الكلٌة والجامعة التً درس بها للحصول على المؤهل الجامعً , مع  -9

 التارٌخ :ذكر 

 . 1967كلٌة الزراعة ، جامعة دمشك  -1

 اللغة األجنبٌة ودرجة اإلتقان : روسٌة /جٌد جدا / , إنكلٌزٌة: وسط .  -01

الخبرة فً مجال استعمال الحاسوب , ودرجة اإلتقان والدورات   -00

 التً اتبعها فً هذا المجال جٌد .

 .ٌدة: ٌوجد خبرة ج االختصاصٌخدم  الخبرة فً مجال اإلحصاء , بما  -01



المؤلفات والترجمات والمقاالت واألبحاث العلمٌة المحكمة التً تم  -02

 نشرها :

 1980بحث علمً بعنوان التغذٌة وتكثٌف اإلنتاج الزراعً : نشر عام  -1

 فً مجلة المهندس الزراعً العربً .

بحث علمً بعنوان مسؤلة األمن الغذائً فً الوطن العربً . نشر فً   -2

 . 1982مجلة علمٌة بجامعة تشرٌن عام 

 األكادٌمٌةبحث علمً بعنوان تكثٌف اإلنتاج الزراعً أجري فً  -3

. نشر فً مجلة  1987الزراعٌة باسم تٌمٌر ٌازٌف لمدة تسعة أشهر عام 

 ة فً موسكو .الزراعٌ األكادٌمٌةالزراعً فً  االلتصاد

بحث علمً بعنوان " ممترح إنشاء صنادٌك التنمٌة الزراعٌة لٌصاحب  -4

تطبٌك برامج التعدٌالت الزراعٌة التملٌدٌة للعناٌة بجمهرة صغار 

المزارعٌن الذٌن ٌشكلون الغالبٌة العظمى للعاملٌن فً بعض ألطار 

عام الوطن العربً " .نشر فً مجالت منظمة التنمٌة الزراعٌة العربٌة 

 فً الخرطوم.   1993

بحث علمً بعنوان " دراسة تحلٌلٌة إلنتاج وتسوٌك التفاح فً سورٌة  -5

( لعام 61محافظات ) إدلب ، الالذلٌة ، السوٌداء" . نشر فً العدد ) 

 من مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم الزراعٌة . 2002

إلنتاج وتسوٌك الفستك  التصادٌةبحث علمً بعنوان " دراسة تحلٌلٌة  -6

الحلبً فً سورٌة" . مسجل ومنجز ومصدق بمرار مجلس الجامعة رلم 

الموافك  1430/10/12/ تارٌخ  25المتخذ بالجلسة رلم / 2272

2010/9/21. 

لتمنٌة الري الحدٌث على المطن فً  التصادٌةبحث علمً بعنوان دراسة  -2

فً مجلة  2006لعام   60سورٌة . نشر فً العدد  –محافظة الحسكة 

 بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم الزراعٌة .

بحث علمً بعنوان " إنتاج األعالف وتسوٌمها فً الساحل السوري" .  -7

 . 1997نشر فً مجلة جامعة تشرٌن عام 

بحث علمً بعنوان " إنتاج الحمضٌات وتسوٌمها " . نشر فً مجلة  -9

 . 2001جامعة تشرٌن عام 

الستعماالت صنوبر  اجتماعٌة، صادٌةالتبحث علمً بعنوان " دراسة  -10

 االجتماعًالبروتً فً الغابات فً محافظة الالذلٌة والغاب " . والوضع 

للسكان الماطنٌن بجوار الغابة. نشر فً مجلة بحوث جامعة حلب عام 

2003 . 



محصول الممح فً  وإنتاجٌةبحث علمً بعنوان " دراسة تطور إنتاج  -11

شر فً مجلة جامعة المنٌا مصر ن  1992-2001سورٌة خالل الفترة 

 . 2003العربٌة عام 

بحث علمً بعنوان " دراسة الهامش التسوٌمً والكفاءة التسوٌمٌة  -12

 /31المجلد / لزٌت الزٌتون المسوق فً محافظة طرطوس" . نشر فً

فً مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات  2009/ لعام    3العدد /

 .  2009العلمٌة 

" دراسة الهامش التسوٌمً والكفاءة التسوٌمٌة بحث علمً بعنوان  -13

 /31المجلد / لزٌت الزٌتون المسوق فً محافظة الالذلٌة " . نشر فً

جلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات مفً  2009/ لعام  5العدد / 

 . 2009العلمٌة 

فً اتخاذ المرار بحث علمً بعنوان " تؤثٌر نظم المعلومات التسوٌمٌة  -14

" . ٌة لمنشآت تعبئة المواد الغذائٌة فً الساحل السوري ( ) دراسة مٌدان

 . 2016البعث لعام فً مجلة جامعة  2016/ لعام  37نشر فً المجلد /

بحث علمً بعنوان " أثر نظم المعلومات التسوٌمٌة على فاعلٌة  -15

المرارات التسوٌمٌة للمنشآت الزراعٌة فً الساحل السوري " نشر فً 

فً مجلة جامعة تشرٌن للبحوث  2016 / لعام3/ العدد / 37المجلد /

 . 2016والدراسات العلمٌة 

بحث علمً بعنوان " أثر نظم المعلومات التسوٌمٌة على المدرة   -16

: دراسة للمنشآت الزراعٌة فً الساحل التنافسٌة للمنشآت الزراعٌة 

 . 2016السوري " المجلة األردنٌة للعوم الزراعٌة لعام 

دراسة الخصائص االلتصادٌة واالجتماعٌة  بحث علمً بعنوان : " -12

المجلة األردنٌة  للنحالٌن والتسوٌك المباشر لمنتجات النحل فً سورٌة 

  . 2012للعوم الزراعٌة لعام 

بحث علمً بعنوان : " دراسة التصادٌة تحلٌلٌة ممارنة لتربٌة نحل  -17

" مجلة جامعة حلب للعلوم العسل بٌن محافظتً الالذلٌة وطرطوس 

  2016اسات واألبحاث الزراعٌة والدر

بحث علمً بعنوان : " تحلٌل الدخل المزرعً والتكالٌف اإلنتاجٌة  -19

لتربٌة نحل العسل وكفاءة مشروعاتها فً الساحل السوري " مجلة جامعة 

 . 2016تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة 



بحث علمً بعنوان : " العوامل المإثرة فً الكمٌات المعروضة من  -20

العسل على مستوى المناحل فً الساحل السوري " مجلة جامعة تشرٌن 

 . 2016للبحوث والدراسات العلمٌة 

بحث علمً بعنوان : " الكفاءة التسوٌمٌة للعسل على مستوى المناحل  -21

 . 2016مجلة أكساد فً المنطمة الساحلٌة من سورٌة " 

دراسة الكفاءة االلتصادٌة إلنتاج الفطر بحث علمً بعنوان : "  -22

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات المحاري فً محافظة الالذلٌة " 

 .  2017/  2/ العدد /  40فً سلسلة العلوم البٌولوجٌة المجلد /  العلمٌة

بحث علمً بعنوان : " دراسة الكفاءة االلتصادٌة إلنتاج الفول  -23

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات سودانً فً محافظة الالذلٌة " ال

 .  2017/  4/ العدد /  40العلمٌة فً سلسلة العلوم البٌولوجٌة المجلد / 

أبحاث ودراسات وحلمات بحث ومشارٌع إجازة وتدرٌب ٌتجاوز  -24

عددها المائة لنٌل شهادة اإلجازة فً العلوم الزراعٌة ولنٌل شهادة دبلوم 

الزراعً بكلٌتً الزراعة فً جامعتً  االلتصادالدراسات العلٌا فً لسم 

 تشرٌن وحلب.

ن ابلجباإلضافة إلى ذلن كلف السٌد األستاذ الدكتور )محسن جحجاح ( 

لجنة / فً جامعتً  30تحكٌم رسائل الماجستٌر والدكتوراه/ أكثر من 

حلب ودمشك . ولام بتموٌم أبحاث علمٌة كثٌرة جدا ومإلفات كثٌرة فً 

 دمشك . -حلب–جامعات المطر :تشرٌن 

كما لام بتموٌم أبحاث علمٌة ومإلفات كثٌرة فً الجامعات األردنٌة 

 والسعودٌة والٌمنٌة وغٌرها .

  



 الكتب المؤلفة: -03

الزراعً ) كتاب جامعً( ، مدٌرٌة الكتب  االلتصادمبادئ  -1

 260. عدد الصفحات)  1982والمطبوعات فً جامعة تشرٌن عام 

 ص( . ٌدرس لطالب السنة األولى فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن .

العام ) كتاب جامعً ( مدٌرٌة الكتب  االلتصادالموجز فً  -2

 ( ، عدد الصفحات1982رٌن عام ) والمطبوعات فً جامعة تش

ص( .ٌدرس لطالب السنة األولى  فً كلٌة الزراعة بجامعة 300) 

 تشرٌن.

إدارة المزارع ) كتاب جامعً( ،مدٌرٌة الكتب والمطبوعات فً  -3

 ص( . 290( ، عدد الصفحات ) 1982 جامعة تشرٌن عام )

ٌدرس لطالب السنة الثالثة فً كلٌة الزراعة / الشعبة العامة 

 والبساتٌن والولاٌة

والمجتمع الرٌفً واإلرشاد الزراعً ) كتاب  االجتماعمبادئ علم  -4

جامعً ( مدٌرٌة الكتب والمطبوعات / جامعة تشرٌن/ ، عام 

ص( ، ٌدرس لطالب السنة الرابعة  400( . عدد الصفحات )1984)

/ شعبة عامة ، شعبة المحاصٌل، شعبة البساتٌن ، شعبة الولاٌة / ، 

 لسنة الخامسة / شعبة حراج خامسة وبٌئة وشعبة تربة / .وطالب ا

تكثٌف اإلنتاج الزراعً ) كتاب جامعً ( مدٌرٌة الكتب والمطبوعات  -5

ص( ،  200( عدد الصفحات ) 1992فً جامعة تشرٌن عام ) 

ٌدرس لطالب السنة الخامسة ) شعبة عامة وشعبة حراج وبٌئة ( ، 

 ومحاصٌل ( . والسنة الرابعة ) شعبة ولاٌة وبساتٌن

الزراعً ) كتاب جامعً ( ، مدٌرٌة الكتب والمطبوعات  االلتصاد -6

ص( ، ٌدرس   450( ، عدد الصفحات )2004فً جامعة تشرٌن )

 لطالب السنة األولى فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن .

اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً ، الجزء العملً ) كتاب جامعً(  -2

عات بجامعة تشرٌن ، ٌدرس لطالب السنة ، مدٌرٌة الكتب والمطبو

 الثالثة فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن .

اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً ) كتاب جامعً( ، مدٌرٌة الكتب   -7

(  322( ، عدد الصفحات ) 2011والمطبوعات فً جامعة تشرٌن )

 ، ٌدرس لطالب السنة الثالثة فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن.

ات العامة والندوات : محاضرات فً المعسكرات الطالبٌة المحاضر -04

 اإلنتاجٌة والعسكرٌة .



 الخبرات التدرٌسٌة والمقررات التً ٌقوم بتدرٌسها : -05

التسوٌك  –إدارة المزارع  –االلتصاد العام –االلتصاد الزراعً  -1

–اإلرشاد الزراعً والمجتمع الرٌفً –التعاون الزراعً –الزراعً 

الزراعً . ٌدرسها فً السنوات الجامعٌة لنٌل اإلجازة تكثٌف اإلنتاج 

 فً العلوم الزراعٌة .

السٌاسات –تحلٌل النظم الزراعٌة –اإلنتاج الزراعً  التصادٌات -2

 وإرشادإدارة إدارة وتنظٌم وتخطٌط إنتاج زراعً متمدم  –الزراعٌة 

 .زراعً

فً  الزراعً االلتصادٌدرسها لطالب دبلوم الدراسات العلٌا فً لسم 

 جامعتً تشرٌن وحلب .

 اللجان المهنٌة التً شارك كعضو بها : -07

المهام العلمٌة والبحثٌة والزٌارات : مهمة بحث علمً إلى اإلتحاد  -01

 ( لمدة تسعة أشهر .1987) -(1986السوفٌٌتً السابق عام )

 ( : دكتوراه–اإلشراف على الرسائل العلمٌة )ماجستٌر  -09

شارك بها : حضر السٌد األستاذ  المؤتمرات والندوات العلمٌة التً -11

 محسن جحجاح :

وإلنتاج الراعً  االلتصادعدة مإتمرات علمٌة فً دمشك. تخص  -1

 (.2004-1975خالل الفترة ما بٌن )

مإتمر علمً فً المغرب العربً كرس لمنالشة األمن الغذائً  -2

 (.1997)والمائً العربً فً مدٌنة مراكش عام 

بجمهورٌة مصر العربٌة حول الغذاء مإتمر علمً فً جامعة المنٌا  -3

 ( .2003العربً فً مدٌنة المنٌا عام )

اإلنتاج الزراعً فً  التصادٌاتندوة علمٌة فً جامعة تشرٌن حول  -4

(. واشترن فً  10-2005/4/11الساحل السوري وآفاق تطوٌره ) 

بحث علمً بعنوان : والع إنتاج الدجاج البٌاض فً الساحل السوري 

 .  ( 1995-2003 )خالل الفترة

ندوة علمٌة فً جامعة تشرٌن بعنوان : التصادٌات وتسوٌك النباتات  -5

الطبٌة والعطرٌة ونباتات الزٌنة وأزهار المطف بٌن الوالع والتطوٌر 

 ( .24-2006/4/25خالل الفترة ) 

 



الدورات التدرٌبٌة التً اتبعها , وتوارٌخها :دورة تدرٌبٌة على   -10

       ( 2004اإلنترنت عام ) 

 ٌوجد . : ال واالستٌداعاإلعارة   -11

 اإلجازات بال راتب وتوارٌخها : ال ٌوجد .  -12

 نشاطات أخرى تخص العمل :  -13

 المكافئات والعقوبات المسلكٌة ) أسبابها وتوارٌخها( : ال ٌوجد .  -14

 – المنظمات واألحزاب والجمعٌات التً ٌنتسب إلٌها : نقابة المعلمٌن  -15

 . االشتراكًحزب البعث العربً  –نقابة المهندسٌن الزراعٌٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


