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 . السعظيات الذخرية:1
 الكشية: خدام               االسم: عمي                              
 سةاألم: تسي               األب: يهنس                             

 11/5/1949مكان وتاريخ الهالدة )اليهم والذير والعام(: مزار القظرية 
 الجشدية: عربي سهري                 85محل ورقم القيد: مزار القظرية خانة 

 الحالة االجتساعية: متزوج                               عدد األوالد: ثالث
 ةنهع ومكان عسل الزوجة: مدرسة في وزارة التربي

 . العشهان البريدي:2
 ىاتف العسل: الجامعة             414612ىاتف السشزل: 

 ALUX.M@hotmail.comالبريد االلكتروني:                              -فاكس: 

 ، واسم البمد والجامعة:الدكتهراه . تاريخ الحرهل عمى شيادة 3
 الزراعية بسهسكه أكاديسية تسيريازف لمعمهم – الدهفيتياالتحاد  1979

 . االختراص الدقيق:4
 التحميل االقترادي اإلحرائي

 وتهاريخيا، ومكان الحرهل عمييا: لمدكتهراه . الذيادات الدابقة 5
أكاديسية تسيريازف  الدهفيتياالتحاد  1975دبمهم في االقتراد والتخظيط والتشغيم الزراعي 

 لمعمهم الزراعية بسهسكه
 1/1/1986 :)اليهم والذير والدشة( لجامعة. تاريخ التعيين في ا6

 4649رقم القرار رقم القرار القاضي بالتعيين: 
 . التعاقب الهعيفي األكاديسي )اليهم والذير والدشة(:7

 /ل911بالقرار رقم  31/12/1991أستاذ مداعد:       1/1/1986مدرس: 



 /ل67أستاذ: بالقرار رقم 
 قة والحالية، وتهاريخيا:. السيام اإلدارية والعمسية الداب8

 ال يهجد
 . الكمية والجامعة التي درس بيا لمحرهل عمى السؤىل الجامعي، مع ذكر التاريخ:9

 كمية االقتراد والتخظيط والتشغيم الزراعي في أكاديسية مهسكه لمعمهم الزراعية
 :اإلتقان. المغات األجشبية ودرجة 11

 الروسية مستازة واإلنكميزية وسط
 خبرة في مجال استعسال الحاسهب، ودرجة اإلتقان والدورات التي اتبعيا في ىذا السجال:. ال11

 عدة دورات في معيد السشيف وفي الجامعة
 . الخبرة في مجال اإلحراء، بسا يخدم االختراص:12

 ء في كمية الزراعة وفي معيد اإلحراء وفي السعيد التجاري راحأستاذ اإل
 والسقاالت واألبحاث العمسية السحكسة التي تم نذرىا:. السؤلفات والسترجسات 13

 1983آذار  1واقع الزراعة في القظر العربي الدهري وآفاق تظهرىا مجمة جامعة تذرين  .1

 1981أيمهل  3الفعالية االقترادية لمتكثيف الزراعي مجمة جامعة تذرين  .2

 1983أيمهل  3امعة تذرين الفعالية االقترادية لتربية األغشام عمى أسس صشاعية حديثة مجمة ج .3

 1985الجدوى االقترادية لزراعة الحسزيات في الداحل الدهري مجمة جامعة تذرين  .4

 1994عالقة التكامل بين التهسع األفقي والرأسي في آفاق زراعة متظهرة في القظر مجمة جامعة تذرين  .5

 1992تأثير بعض العهامل عمى زراعة التفاح في الداحل الدهري جامعة تذرين  .6

 1999/ 9دراسة تحميمية لإلنتاج وتدهيق الحسزيات في الداحل الدهري مجمة جامعة تذرين العدد / .7

 2113أىسية التكثيف في تظهير الزراعة الدهرية جامعة السشيا مرر  .8

 2113مرر  واقع وآفاق الزراعة الدهرية جامعة السشيا .9

 2113 اإلسكشدريةأىسية ودور التكثيف في تظهير الثروة الحيهانية في القظر العربي الدهري مجمة كمية الزراعة  .11
 . الكتب السؤلفة:14

 1987-1986اإلحراء وترسيم التجارب مديرية الكتب والسظبهعات الجامعية  .1

 1992-1991امعية أسس عمم اإلحراء وترسيم التجارب مديرية الكتب والسظبهعات الج .2

 1994-1993التكثيف الزراعي مديرية الكتب والسظبهعات الجامعية  .3

 2114-2113مبادئ اإلحراء وترسيم التجارب مديرية الكتب والسظبهعات الجامعية  .4
 . السحاضرات العامة والشدوات:15

 كيقومحاضرة في السركز الثقافي العربي بالالذقية بعشهان األمن الغذائي الدهري وسبل تح .1



 2113ندوة االقتراديين الزراعيين في مرر تسهز  .2

 2115ندوة اقتراديات الزراعة في الداحل الدهري جامعة تذرين  .3

 2115ندوة األمن الغذائي العربي جامعة البعث  .4

 2118ندوة رؤى مدتقبمية في التدهيق الداخمي لمسشتجات الزراعية دمذق  .5

شجار السثسرة والفاكيية السيسمة في القظر ندوة عن االىسية االقترادية لتظهير زراعة اال .6
 2117جامعة تذرين 

  2116ونباتات الزيشة جامعة تذرين  ندوة واقع وافاق انتاج ازىار القظف .7
 . الخبرات التدريدية والسقررات التي أقهم بتدريديا:16

 - التعاون الزراعي - االقتراد الدياسي - االقتراد الزراعي - اإلحراء وترسيم التجارب
 - الحاسبات والبرمجة - التدهيق الزراعي - التكثيف الزراعي - إدارة مزارع - إرشاد زراعي
 إحراء وترسيم تجارب - إحراء وبرمجة تظبيكية - ترسيم تجارب متقدم - مذاريع تخرج

 مذاريع تخرج - إحراء صشاعي - إحراء زراعي - إحراء سكاني - مبادئ وإحراء -
 نغم زراعية -

 ان السيشية التي أشارك كعزه بيا:. المج17
 الهحدة السيشية لمدراسات االقترادية الزراعية

 . السيام العمسية والبحثية والزيارات:18
 1997ميسة بحثية بعشهان دراسة تحميمية إلنتاج الحميب البقري في مشظقة الغاب 

 دكتهراه(: –اإلشراف عمى الرسائل العمسية )ماجدتير . 19
 ال يهجد

 السؤتسرات والشدوات العمسية التي شارك بيا:. 21
 2117 أسبهع العمم في جامعة تذرين .1

 2114 أسبهع العمم في جامعة البعث .2

 2113السؤتسر السرري الدهري االول في جامعة السشية  .3
 . الدورات التدريبية التي اتبعيا وتهاريخيا:21

 2113وحتى تذرين الثاني من عام حزيران  اإلسكشدريةميسة بحث عمسي في كمية الزراعة بجامعة 
 . اإلعارة واالستيداع:22

 ال يهجد
 . اإلجازات بال راتب:23

 ال يهجد



 . نذاطات أخرى تخص العسل:24
 مقاالت صحفية واستذارات عمسية

 . السكافئات والعقهبات السدمكية )أسبابيا وتهاريخيا(:25
 ال يهجد

 دب إلييا:. السشغسات واألحزاب والجسعيات التي أنت26
 حزب البعث العربي االشتراكي .1

 جسعية االقتراديين الزراعيين الدهريين .2

 رابظة خريجي االتحاد الدهفييتي .3

 نقابة السيشدسين الزراعيين والسعمسين .4
 


