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 - النشاط العممي:
 1- الكتب المؤلفة:

 
 عام النشر الناشر الشعبة المقرر ليا اسم الكتاب

-1433 - 1432 جامعة تشرين عامة -وقاية  -بساتين  الزراعة المحمية -1
1449 

 1434/  1433 جامعة تشرين بساتين / 1إنتاج خضار /  -1
 1442/1441 جامعة تشرين عامة أساسيات الخضار -6
 1226/1221 جامعة تشرين عامة + وقاية خضارمحاصيل الإنتاج  -1

 
 1- الدراسات واألبحاث المحكمة المنشورة ومكان نشرىا :

مجمة –داخل البيوت البالستيكية في العروة الربيعية  ة اختبار زراعة ىجن خيار جديد -1    
. 1431مية تمريازيف لمعموم الزراعية. موسكو المنشورات العممية الزراعية في أكادي    

معيد الفيزيولوجيا في أكاديمية العموم  –مجمة النمو ومقاومة النباتات  –مدى تحمل نباتات الخيار النخفاض درجة الحرارة  ةدراس -1
  . 1433السوفييتية. موسكو 

نترات في الزراعة المحمية.منشورات المؤتمر الدولي الثاني لعموم دراسة تأثير التسميد اآلزوتي والعضوي في محتوى ثمار الخيار من ال -6
( 1221جامعة طنطا.) –كمية الزراعة بكفر الشيخ  –البستنة   

. 1226مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية تأثير معاممة بذور بعض الخضر في محاليل ميواة عمى اإلنبات وسرعة نمو الشتول .  -1  

  .    1221 العممية   جامعة تشرين لمدراسات مجمة  كوسيل  في نمو شتول البندورة تحت ظروف الزراعة المحميةتأثير مثبط النمو سي - 9
تأثير استخدام المخصب العضوي ) ىيومات ( في اإلنتاجية ومقاومة نباتات البندورة  -1  

. 1221لعممية مجمة جامعة تشرين لمدراسات ا.  لبعض األمراض الفطرية تحت ظروف الزراعة المحمية  
  1221الزراعية األسد لمعموم    مجمة باسل. الساحمية  تقييم أداء بعض أصناف الثوم المدخمة تحت ظروف البيئة -2

تأثير معاممة بعض الخضر في أوساط مؤكسجة في الخصائص اإلنباتية ونوعية الشتول . -3  
. 1229مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية   

نتاج البطاطا العادية . تأثير بعض المواد -4 الدبالية ومركبات األحماض األمينية في نمو وا   
. 1229مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية   

مجمة جامعة  دراسة تأثير كميات وأنواع مختمفة من األسمدة العضوية في نوعية وحجم درنات البطاطا الصنف مارفونا . -12 
  . 1221ة تشرين لمدراسات والبحوث العممي

نتاجية البطاطا الصنف مارفونا .  -11 مجمة جامعة تشرين لمدراسات تأثير مستويات مختمفة من التسميد العضوي في نمو وا 
. 1221والبحوث العممية   
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Cucurbita pepo L .  11- . نتاجيتو مجمة جامعة تشرين  تأثير الرش بمحمول اإلثيفون في السموك الجنسي لنبات الكوسا  وا 
. 1222راسات والبحوث العممية لمد  
مجمة جامعة  .باستخدام طرق اإلكثار الخضري  Agaricus bisporusتأثير أوساط التغذية في إنتاج الميسميوم األولي لمفطر الزراعي  -16

 . 1222تشرين لمدراسات والبحوث العممية 
. 1222مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية  .تأثير تشميس التربة في مكافحة بعض فطور تربة البيوت البالستكية - 11  

دراسة مقدرة المفترس األكاروسي  - Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit 19 عمى مكافحة األكاروس  

. 1222عمى الفريز في الزراعة المحمية مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية   Tetranychus urticae  
Tetranychus urticae لفريز بوجود المفترسفي إنتاج ا  دراسة تأثير األكاروس   - 11  

1222مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية . تحت ظروف الزراعة المحمية   Phytoseiulus persimilis Athi 

Phytoseiulus persimilis  12 - دراست سهوك انخشار انمفخرس األكاروسي   

. 1222مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية اعت انمحميت عهى انفريز في انزر   
نتاج الفريز تحت ظروف الزراعة المحمية وأثر األكاروس ذي البقعتين في ذلك بوجود المفترس   -13  Phytoseiulus persimilisنمو وا 

Athias-Henroi  1222مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية . 
فةي السةيطرة عمةى األكةاروس العنكبةوتي   Phytoseiulus persimilis Athias-Henroitاءة المفتةرس األكاروسةي دراسةة كفة  -91

Tetranychus urticae Koch 1223مجمة وقاية النبات العربية .  عمى نباتات الفريز في الزراعة المحمية  . 
  (.Cucurbita pepo L)تأثير التسميد اآلزوتي في تحديد جنس االزىار لصنفين الكوسا -12

1223في البيئة الساحمية مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية      

نتاجية.Lupinus albus L     أثر التسميد االخضر بنبات الترمس األبيض –11 مجمة جامعة تشرين   محصول البطاطا  في نمو وا 
 .   1224لمدراسات والبحوث العممية  .

بالترمس األبيض في إنتاجية ونوعية درنات البطاطا وتركيبيا لصنف دراجا . مجمة جامعة تشرين لمدراسات  دراسة أثر التسميد األخضر – 11
. 1224والبحوث العممية   

أثر مخمفات كمبوست الفطر الزراعي في إنبات بذور البندورة ونوعية الشتول ، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية ،  - 16
1212. 

نتاجية محصول البطاطا ، مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية. تأثير ا – 11 لتسميدين األخضر والحيوي في بعض خصائص التربة ونمو وا 
1212 .  

مجمة الجديد في البحوث الزراعية )مجمة عممية محكمة( تصدرىا كمية الزراعة  -تأثير مثبط النمو ديكستريل في نوعية شتول البندورة  – 19
. 1211، سابا باشا  

أثر األحماض األمينية في نمو وانتاجية محصول البندورة ونوعية الثمار في البيوت البالستيكية. مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث  -11
.1211العممية ،   

ن مجمة جامعة تشري Agaricus bisporus تأثير إضافة  بعض مكمالت النمو إلى وسط الكمبوست في انتاجية الفطر الزراعي   -12
 .1211لمدراسات والبحوث العممية ، 

.1216تأثير تعقيم التربة بالفورمالين والتشميس في فطور التربة في البيوت المحمية مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية ،  -13  
.1216ة ، تأثير التشميس في مكافحة فطور تربة البيوت المحمية. مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممي -14  
  .1216مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية ،  Agaricus bisporusتأثير خالئط تربة التغطية في انتاجية الفطر الزراعي   -62
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. مجمة جامعة تشرين .Cucurbita pepo Lأثر التغطية األرضية البالستيكية واألنفاق المنخفضة في االنتاج المبكر لمحصول الكوسا  -61
  .1211لمدراسات والبحوث العممية ، 

المجمة  تقييم بعض أصناف البطاطا المدخمة إلى سورية من حيث النمو واالنتاج في عروة ربيعية تحت ظروف المنطقة الساحمية. -61
 1211 أكساد –العربية لدراسات المناطق الجافة والقاحمة 

66- Effect of the Retardant "Dextril" on the Quality of Tomato Seedlings Grown at High Temperature 

Conditions .International Journal of Plant & Soil Science .1211/ اليند 
المجمة العربية لدراسات المناطق الجافة  في نوعية شتول الممفوف في ظروف الزراعة المحمية . Dextrilالنمو  مؤخردراسة تأثير  -61

 .1219 أكساد –والقاحمة 
نتاجيةفي نمو  K-BOMBER 56 ل البوتاسعدد مرات الرش الورقي بسماد عا أثردراسة  - 69  العادية البطاطا وا 

Solanumtuberosum.L  الدرناتنوعية و . 
نتاج البندورة تحت ظروف الزراعة المحمية . مجمة جامعة البع – 61 ث لمعموم اختبار فعالية بعض المركبات الدبالية واألمينية في نمو وا 

 . 1212لعام  64الطبية واليندسية، المجمد 
نتاج نباتات البطاطا العادية، مجمة جامعة تشرين لمعموم  EM1تأثير رش البطاطا بتراكيز مختمفة من المخصب الحيوي  - 62 في نمو وا 

 . 1213لعام  1العدد  64البيولوجية ، المجمد 
نت – 63 لعام  64. مجمة جامعة البعث لمعموم الطبية واليندسية، المجمد اج البطاطا صنف سبونتا ، تأثير الرش بحمض الساليسيميك في نمو وا 

1212 . 
 

تأثير الرش بحمض الساليسيميك في الصفات النوعية لدرنات البطاطا صنف سبونت ، مجمة جامعة تشرين لمعموم البيولوجية ، المجمد  - 64
 . 1212لعام  1العدد  12
 

 6 - المؤتمرات والندوات العممية المشارك بيا :       
مشاركة ببحث بعنوان )الخواص البيولوجية  1436كانون الثاني  –مؤتمر أكاديمية تمريازيف لمعموم الزراعية بموسكو  -1

 لمحصول الخيار داخل البيوت البالستيكية( .
شاركةم – 1431كانون الثاني  –معموم الزراعية بموسكو ل  مؤتمر أكاديمية تمريازيف -1  
   )إنتاج ىجن الخيار األنثوية داخل البيوت المحمية ( . بعنوان ببحث    
نتاج البذور - 6 . 1434 -إيفاد إلى روسيا لحضور مؤتمر زراعي في مجال إنتاج الخضار والفاكية ووقايتيا وا   
التطبيقية إلنتاج النظرية و  إيفاد إلى روسيا لحضور مؤتمر زراعي بعنوان األسس - 1  

. 1434 –الزراعية  لالمحاصي       
.    1221كفر الشيخ   – االثاني لعموم البساتين / جامعة طنطن الدوليلحضور المؤتمر  رإلى مص إيفاد - -9  
  1221إيفاد إلى روسيا االتحادية لحضور المؤتمر الدولي لخريجي أكاديمية تمريازيف الزراعية  -1
.كمية الزراعة بجامعة تشرين – 1222آذار  13 – 12 الواقع واألفاق –حمية ندوة الزراعة المحمية في المنطقة السا -2  
.كمية الزراعة بجامعة تشرين – 1222نيسان  13 – 19 –ندوة المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية  – 3  
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 جامعة تشرين. –كمية العموم  -11/11/1223-19االسبوع الثقافي الكيميائي العاشر  - -4
في إنتاج الفطر الزراعي وذلك من خالل تدريب الميندسين الزراعيين والمزارعين في عدد من دورات  تنفيذ عدة – 4

. 1211 – 1222المحافظات السورية خالل األعوام   
 11 – 12مسقط  –ورشة عمميات الحصاد والتداول والتخزين لحاصالت الخضر، لدول مجمس التعاون الخميجي  – 12

. 1222تشرين الثاني   
 .كمية الزراعة بجامعة تشرين -1216نيسان   11-19ندوة تطوير االنتاج الزراعي في الساحل السوري.  -11
 كمية الزراعة بجامعة تشرين. 1211نيسان  11-19المؤتمر الثالث لممكافحة المتكاممة  -11
 كمية الزراعة بجامعة تشرين. 1211/ 11/11-2ندوة نحل العسل ثروة وطنية.  -16
 . كمية الزراعة بجامعة تشرين 16/1/1219-11لبحوث العممية الزراعية والتنمية المستدامة. ندوة ا -11

اإلشراف سنويًا عمى عدة مشاريع تخرج لطالب السنة الخامسة في مجال إنتاج الخضروات المحمية والحقمية . – 19  
 1- المقررات التي قمت بتدريسيا:

 
 الكمية الشعبة السنة اسم المقرر

 الزراعة بساتين + عامة + وقاية رابعة + خامسة راعة المحميةالز  -1
 الزراعة بساتين الثالثة 1إنتاج خضار /  -1
 الزراعة بساتين الرابعة 2إنتاج خضار /  -6

 الزراعة عامة  الرابعة إنتاج خضار -1

 الزراعة عامة الثانية أساسيات الخضار -9

 الزراعة بساتين ماجستير ة أولىسن متقدم الزراعة المحمية تكنولوجيا– 1

 

  9 - اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراه :
.) بحث تأثير مستويات مختمفة من التسميد العضوي في إنتاج البطاطا كمساىمة في اإلنتاج العضوي النظيف -1

  ماجستير  منجز(

نتاج الفريز  -1 ظروف الزراعة المحمية وأثر األكاروس تحتنمو وا   
ذلك بوجود المفترس في     Tetranychus urticae   

( منجز ماجستير بحث.)     Phytoseiulus persimilis   

 .)بحث ماجستير منجز ( .محميًا  ( Agaricus  bisporusتأثير أوساط التغذية في إنتاج بذار الفطر الزراعي )  -6
(Lactuca sativa L.) نتاج الخس في نمو التسميد العضوي والمعدنيتأثير  -1      وا 

.النترات ومحتوى األنسجة النباتية من    
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(منجز ماجستيربحث دراست امكانيت اسخخذاو مخهفاث كمبوسج انفطر انزراعي في إنخاج شخول انبنذورة) – 9  
بحث )تقييم فعالية بعض المخصبات العضوية في نمو البندورة وكمية اإلنتاج ونوعيتو تحت ظروف الزراعة المحمية  -1

(.منجز ستيرماج  

(منجز بحث دكتوراه)انفطر انزراعي  إنخاجانزراعت انمخخمرة وغير انمخخمرة وطبقت انخغطيت في  أوساط حأثيردراست   -2   
نتاج البندورة ) بحث دكتوراه  - 3 (.منجز تأثير التعقيم الشمسي في فطور تربة الزراعة المحمية وانعكاس ذلك في نمو وا   
نتاجية البطاطا العادية في الموسم الربيعي دراسة أثر التسميد ا – 4 ألخضر بنبات الترمس في بعض خواص التربة ونمو وا 

.) بحث دكتوراه منجز (بالمنطقة الساحمية  
بحث ) (.Cucurbita pepo Lدراسة تأثير التغطية األرضية واالنفاق المنخفضة في نمو وانتاجية محصول الكوسا ) -01

 ماجستير منجز(.
حث ماجستير برش بحمض السيساليك في نمو وانتاجية البطاطا العادية في ظروف الساحل السوري تأثير ال -11  
 منجز(ز)بحث ماجستير في نمو وانتاجية البطاطا العادية ونوعية الدرنات  E.M.Iدراسة المخصب الحيوي  -11
ونوعيتو بوجود مفترس العنكبوت  دراسة سموكية بعض أصناف الفاصولياء المتسمقة من حيث النمو وكمية اإلنتاج – 16

 األحمر ذي البقعتين تحت ظروف الزراعة المحمية.
 دراسة بعض المخصبات العضوية والحيوية في تطور نمو نباتات البطاطا وكمية اإلنتاج ونوعيتو. – 11
 
 :ات والممارسات العممية الزراعيةالخبر  -1

 .والحقميةفي الزراعة المحمية   إنتاج الخضار -1
 بذور ىجن البندورة والخيار لمزراعة المحمية .إنتاج  -1

 . تركيب البيوت المحيو -6

 إنتاج الفطر الزراعي . -1

 النظيفة . ةالزراعة العضويإنتاج الخضروات في  -9

  2 -  المحاضرات العامة : 
عي ) تنفيذ عدة دورات في مركز التدريب والتأىيل بمديرية الزراعة واإلصالح الزرا. يإنتاج الفطر الزراع - 1

 بالالذقية ومركزي التنمية الريفية بإدلب والالذقية (
أسبابيا  ، أضرارىا ، والطرق المتبعة في التقميل من آثارىا الضارة . –النترات في الخضار  - 1  

ومنظمات النمو في الزراعة المحمية . اآلزوتيةاألضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استخدام األسمدة  - 6  

.  وطرق الري الحديثة كال الزراعة المحميةمنشآت وأش - 1  

استخدام النحل الطنان في تمقيح أزىار الخضار تحت ظروف الزراعة المحمية  - 9   
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الطرق الحديثة في إنتاج شتول الخضار . - 1   
الفيزيولوجية التي تصيب البندورة في ظروف الزراعة المحمية األمراض – 2  

.وطرق تالفييا  
محصول البندورة في الزراعة المحمية .إجراءات خدمة  – 3  
حصاد محاصيل الخضار. دالجني وما بع عمميات – 4  

. /  ودمشةق ت حمةب وتشةريناكمفت عضوًا في عدة لجان لمناقشة دفاع ماجستير ودكتوراه في كمية الزراعةة بجامعة - 12
1221 / 1229  / 1221  /1222/ 1224 /1212 /1211 /1216/1219 – 1211  /1212/ 

لدكتور رياض زيدانا  

ةسوري -الالذقية ة جامعة تشرين –كمية الزراعة  –أستاذ في قسم البساتين   


