
 الذاتٌةالسٌرة 
 للدكتور محمود مصطفى علٌو

 نٌعضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة الزراعة بجامعة تشر
 

 :البٌانات الشخصٌة

 :ـودــــمـحـم   االسم 

 :عـلـٌــــــو   الكنٌة 

 :مـصـطـفـــى  اسم األب 

 :ــاـهـنـــــ   اسم األم 

 :02/20/2511-سورٌة -الالذقٌة مكان وتارٌخ المٌالد 

 ٌوريـً سـعرب   ة:الجنس 

 :ًزباع  الوضع العائل. 

 
 :المؤهالت العلمٌة

 جامعة ٌوستس  - )معلوماتٌة زراعٌة( تخصص إدارة أعمال زراعٌة -دكتوراة فً العلوم الزراعٌة
 3991            ألمانٌا االتحادٌة )الغربٌة( -جٌسن  –لٌبٌغ 

 3991  ورٌةس ،الالذلٌة ،جامعة تشرٌن ،لسم المحاصٌل ،دبلوم الدراسات العلٌا فً العلوم الزراعٌة  

 3991          سورٌة –الالذلٌة  –جامعة تشرٌن   -إجازة فً العلوم الزراعٌة
           

 :موضوع رسالة الدكتوراة
تطوٌر برنامج كومبٌوتر )حاسوب( لدعم عملٌة اتخاذ المرار فً اختٌار أصناف الشوندر السكري فً ألمانٌا 

 تحادٌة.اال
 مدرس  : ة العلمٌةالمرتب

 : اللغات التً ٌجٌدها

 األلمانٌة 

 نكلٌزٌةاإل 
 :الوضع الوظٌفً

 3993-  3991 فً لسم االلتصاد الزراعً، كلٌة الزراعة، جامعة تشرٌن معٌد.    

 3991-  3991 ألمانٌا الغربٌة جٌسن، جامعة ٌوستس لٌبٌغ، ،معهد اإلدارة الزراعٌة، معٌد موفد. 

 3991- 3991 لسم االلتصاد الزراعً، كلٌة الزراعة، جامعة تشرٌنمن اإلٌفادعٌد عائد م ،. 

 3991 لسم االلتصاد الزراعً، كلٌة الزراعة، جامعة تشرٌندرســـمحتى تارٌخه و ،.  
   

 :النشاطات العلمٌة والتدرٌسٌةالخبرات و
 فً مجال التدرٌس والتدرٌبآ( 
 :نفً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌتدرٌس الممررات التالٌة  .3
 المدة        اسم الممرر    

 1112-3991    إدارة المزارع 

 ً1119-3991    التسوٌك الزراع 

  1113-3991  الرٌفًاإلرشاد الزراعً والمجتمع 

 1111-3991ومن  3991-3991   الحاسبات والبرمجة 

 1111-1111ومن  3999-3999 العلٌا الدراسات دبلوم إحصاء وبرمجة متمدم 

 وحتى تارٌخه 1119      معلوماتٌة زراعٌة 

 ًوحتى تارٌخه 1119     إدارة مزارع اإلنتاج النبات 

 ًوحتى تارٌخه 1119  تسوٌك زراعً متمدم طالب ماجستٌر االلتصاد الزراع  

 
 التابع للمنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة فً بولا بالالذلٌة:فً المعهد العربً للغابات والمراعً  محاضر  .1

  ً1113-3991  التصاد حراج 

 1113-3992  التصاد رعوي 



 ً1111-3991  إرشاد حراج 

 1111-3992  إرشاد رعوي 
 

 :األوراق واألبحاث العلمٌةب( 
فً حلب وإدلب. مجلة جامعة  pistacia Veraدراسة تأثٌر الظروف المناخٌة على إنتاجٌة الفستك الحلبً 

مع  )بالمشاركة.1111لعام  1العدد  19المجلد  -سلسلة العلوم البٌولوجٌة -تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة
 (الدكتور أدهم جلب

 
 ج( الكتب المنشورة: 

 مع الدكتور نبٌل الجوجو. ، بالمشاركة1119مبادئ التسوٌك الزراعً، جامعة تشرٌن، 
 مع الدكتور عمر فاروسى. ، بالمشاركة1119إدارة المزارع والمحاسبة الزراعٌة، جامعة تشرٌن، 

 
 لى رسائل ماجستٌر لٌد اإلعداد:اإلشراف ع (د

o .ًدراسة التصادٌة لمشروع تربٌة ملكات النحل وإنتاج الغذاء الملك 
o .دراسة التصادٌة لزراعة وتسوٌك األكً دنٌا فً الساحل السوري 
o دراسة دعم المطاع الزراعً فً ضوء التجربتٌن السورٌة والتركٌة. 
o ٌة.  دراسة والع الحٌازات الزراعٌة فً محافظة الالذل 

  
 :فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌناإلشراف على مشارٌع التخرج لطالب السنة الخامسة  (هـ

 3991 -3991   والع وآفاق زراعة الحمضٌات فً الساحل السوري 

 3991 -3991  الهٌكل اإلداري والفنً لمزارع الدولة فً المطر العربً السوري  

 3992 -3991    مجاالت اتخاذ المرار فً زراعة الحمضٌات 

 3999 -3992  والع زراعة وتصنٌع الشوندر السكري فً المطر العربً السوري 

  3999 -3999  لمزارع التعلٌمٌة التابعة لكلٌة الزراعة فً جامعة تشرٌنلدراسة  

 1111 -3999  دراسة التصادٌة تحلٌلٌة لزراعة الحمضٌات فً الساحل السوري 

  1113 -1111  االت اتخاذ المرار هم مجكأحد أمنتجات الزراعة المحمٌة تسوٌك 

 1111 -1113    ترشٌد تكالٌف اإلنتاج فً الزراعة المحمٌة  

 1111-1111 والع التموٌل الزراعً فً ضوء تجربة المصرف الزراعً فً الحفة 

 1111-1111 أثر عنصر المساحة على بعض تكالٌف اإلنتاج لمحصول الحمضٌات 

 1112-1111    زٌتون.مجاالت اتخاذ المرار فً زراعة ال 

 .1119-1112 دراسة التصادٌة لمنشأة لتصنٌع العصائر والمربٌات فً الساحل السوري 

 1119-1119    مجاالت اتخاذ المرار فً زراعة محصول التبغ 

 
 :الدورات المتبعة والمشاركات العلمٌة (و

ٌا عن العاللة دورة  مركز تكوٌن األطر اإلدارٌة فً والٌة هسن فً فالكنشتاٌن فً ألمان (3
 .3991 حزٌران عام 31و  9المتبادلة بٌن الثمافة والتمانة فً الفترة بٌن 

 .3991دورة التأهٌل التربوي فً جامعة تشرٌن  (1
دورة الكتابة والنشر العلمً وعرض البٌانات فً المركز الدولً للدراسات والبحوث الزراعٌة  (1

تشرٌن  33-2فً الفترة بٌن  نكلٌزٌة( باللغة اإلICARDA –فً المناطك الجافة )اٌكاردا 

 .3999الثانً 
ندوة الطرائك الحدٌثة فً التعلٌم والبحث العلمً فً جامعة حلب بالتعاون بٌن جامعة حلب  (1

 .1111 تشرٌن الثانً 31-31فً الفترة من  وجامعة برلٌن الحرة باللغة األلمانٌة
السورٌة للمعلوماتٌة منذ عام  المشاركة فً كافة الندوات والمؤتمرات الممامة من الجمعٌة (1

3991. 
 إضافٌة مهام علمٌة (ز

  ًلطالب السنة الرابعة فً كلٌة الهندسة الزراعٌة بجامعة تشرٌن العلمً لائد المعسكر اإلنتاج
 .1111 الممام فً محافظة الرلة عام 

 :النشاطات المهنٌة واالجتماعٌةح( 

 تحاد الوطنً لطلبة سورٌة، ممثل االفً جامعة تشرٌن عضو مجلس كلٌة الزراعة . 



3922-3929 

 عضو المكتب اإلداري لإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌة فرع جامعة تشرٌن. 

3929-3993 

 عضو مجلس جامعة تشرٌن، ممثل اإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌة. 

3929-3993 

 عضو مجلس شؤون الطالب فً جامعة تشرٌن، ممثل اإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌة. 

3929-3993 

 و مجلس الشؤون العلمٌة فً جامعة تشرٌن، ممثل اإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌةعض. 

3929-3991 

 عضو المكتب اإلداري لإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌة فرع ألمانٌا الغربٌة. 

3991-3999 

 نائب رئٌس المكتب اإلداري لإلتحاد الوطنً لطلبة سورٌة فرع ألمانٌا الغربٌة. 

3999-3991 

 ممثل نمابة المعلمٌنفً جامعة تشرٌن لزراعةعضو مجلس كلٌة ا ،. 

3999-1111 

 بجامعة تشرٌن رئٌس مكتب الوحدة النمابٌة لنمابة المعلمٌن فً كلٌة الزراعة. 

3999-1111 

 عضو مكتب الوحدة النمابٌة لنمابة المهندسٌن الزراعٌٌن فً جامعة تشرٌن. 

1113-1111 

 لمتوسط الزراعً فً جامعة تشرٌنممثل وزارة التعلٌم العالً فً مجلس المعهد ا. 

3992-1112 

 عضو مجلس الشعب السوري للدور التشرٌعً الثامن. 

1111-1112 

 رئٌس جمعٌة الصدالة البرلمانٌة السورٌة الرومانٌة. 

1111-1111 

 رئٌس جمعٌة الصدالة البرلمانٌة السورٌة األلمانٌة. 

1111-1112  

 ٌنمدٌر المعهد التمانً الزراعً فً جامعة تشر.    
 1112-1133 

 عضو الجمعٌة المعلوماتٌة السورٌة. 

 عضو الجمعٌة العربٌة للعلوم االلتصادٌة واالجتماعٌة الزراعٌة. 

  ًالفرٌك الوطنً للتخطٌط اإلللٌمً فً محافظة الالذلٌة منذ عام  -استشاري االلتصاد الزراع
1119 

 
 د. محمود مصطفى علٌو       


