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 الذاتيةالسيرة  
 
 حسن ابراهيم عالءالدين     الثالثي: اإلسم-1
 البيانات الشخصية:-2

 2/1952/ 17مكان وتاريخ الوالدة : الالذقية 
 الجنسية: عربي سوري

 أوالد 5الوضع العائمي : متزوج و
 المغات: األلمانية واإلنكميزية

 1989ن المانيا الغربية م والمشاتل بستنةدكتوراه في عموم الالمؤهالت العممية: -3
 أستاذ في قسم الحراج والبيئة   :المرتبة العممية -آ-4

  :الوضع الوظيفي الحالي-ب    
  رئيس قسم الحراج والبيئة 9002-9022
  عمى رأس عممومدير مركز بوقا لمبحوث واإلنتاج النباتي اليزال     9022منذ     

 الخبرات:-5
المشدددداتل البددددذور و ريس المقددددررات التاليددددة: مقددددرر تددددد: فييييي مجيييياس التييييدريس والتييييدريب-آ

الحراجيددددةت التشددددجير الحراجدددديت الجددددناعات الحراجيددددة وتكنولوجيددددا ا  شددددا ت اإلسددددت مار 
ت تاذيدددددة واإلسددددتالل الحراجيدحجددددداد الاابدددداتلت القياسدددددات الحراجيددددةت مجددددددات الريدددداح

 النباتات الحراجية و جوبة التربة.
 ث مبينة في الورقة المرفقةابحأ:  األوراق واألبحاث العممية-ب
 قسم الحراج والبيئة: في مجاس التأليف-ج

قسددم  لطددل  كميددة الزراعددة سددنة راب ددةت  9002عددام ت كتددا  البددذور والمشدداتل الحراجيددة 
    الحراج

 قسم الحراج .ت لطل  كمية الزراعة سنة راب ة 9022 عام كتا  تكنولوجيا ا  شا 
 الاابات. اإلستالل الحراجي وفوائد أممية
 التشجير الوقائي وجيانة التربة. أممية

 :  العممي في المجاس اإلداري-6
 9022 - 9002رئيس قسم الحراج والبيئة منذ -آ
 9029- 9002منذ رئيس وحدة البحث ال ممي في قسم الحراج والبيئة  - 

  مومدير مركز بوقا لمبحوث واإلنتاج النباتي اليزال عمى رأس عم    9022منذ  -ج   
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 في المجاس المهني:-7
وضددة ال طددة الوطنيددة مشددارك فددي  . بيددر مت دداون مددة وزارة البيئددة فددي مجددال مكافحددة التجددحر-

 ا ولى وال انية لمكافحة التجحر في سوريا.
ا مدن الناحيدة ال مميدة تيتحميل ا  شا  وتكنولوجيمت اون مة مديرية الجمارك في مجال  بير -د

 .المينية 
 الفني عمى مجموعة من مشاتل نباتات الزينة الحراجية ال اجة في اللذقية.اإلشراف ال ممي و 

 
 

 األوراق واألبحاث العممية
 
 في سوريا.  82دراسة ا وساط الزراعية ال ضوية في المشاتل. منشورات أسبوع ال مم الد  -ل2222دابراىيم علءالدين حسن -2
 
 في سوريا.  82ت الزراعية ال ضوية في المشاتل. منشورات أسبوع ال مم الد دراسة الفضل -ل2222د ابراىيم علءالدينت حسن-9
 
أىميدة الميداه اليامشددية وميداه الجدرف الجددحي فدي الزراعدة  يجابياتيددا وسدمبياتيا. مجمدة الميندددس -ل9000دابددراىيم علءالددينت حسدن -8

 دغير محكمل.15-24لزراعيين ال ر  بدمشق. ص . تجدر عن ا مانة ال امة إلتحاد الميندسين ا12ال دد  –الزراعي ال ربي 
 
ل: ىدل ال رجدوم ىدو الوسديط الزراعدي البدديل لتربيدة الشدتول الحرجيدة عميدو فدي المساك دالمشداتلل . 9002دابدراىيم علءالدينت حسدن -2

 .58-21ت المجمد ال اشرت ال دد ال انيد لت الجفحةفي ا ردن سمسمة ال موم ا ساسية واليندسية جام ة اليرموك
 
ل: الفضددلت ال شددبية وآفاقيددا المسددتقبمية للسددت دام فددي المشدداتل الحراجيددة ك وسدداط 2222و أمددين طددلل د ابددراىيم علءالدددين حسددن–1

 ل.90لت مجمدد2زراعية. مجمة جام ة تشرين لمدراسات والبحوث ال ممية. سمسمة ال موم الزراعية. ال ددد
 
تدد  ير  لئددط نجددارة  شدد  الددزان مددة التددورف عمددى نمددو وتطددور  -ل9000أمددين طددلل د  ت شددحادة غالدد  وابددراىيم  علءالدددين حسددن–5

 ل.  20مجمدداللت 99الشجيرات التزيينية مجمة جام ة تشرين لمدراسات والبحوث ال ممية. سمسمة ال موم الزراعية. ال ددد
 
د البددددرم المحمددددي مددددن  ددددلل م اممتيددددا  ك ددددار عقددددل نبددددات الددددور  -ل9002دت شددددحادة غالدددد  وأمددددين طددددللابددددراىيم  علءالدددددين حسددددن–4

با وكسدينات والمبيددات الفطريددة وت  يرىدا عمددى النموال ضدرم والجدذرم. . مجمددة جام دة تشددرين لمدراسدات والبحدوث ال مميددة. سمسدمة ال مددوم 
 ل .95لالمجمد د2ال ددد الزراعية.

 
وموعددد القدص عمددى تجدذير ال قددل السداقية لمسددرو  IBAأ در الم اممددة با وكسدين  -ل9001دت شدحادة غالدد  ابددراىيم  علءالددين حسدن-2

 ل .94لالمجمد د2ال ددد مجمة جام ة تشرين لمدراسات والبحوث ال ممية. سمسمة ال موم الزراعية.ال طرم. 
 
تد  ير ب دا ا وسداط الزراعيدة ال ضدوية عمدى -ل9002و جدال،ت أمدين مد موندابراىيم و كبيبوت عيسى ندور الددين علءالدينت حسن -2
مجمدة جام ددة تشددرين لمدراسدات والبحددوث ال مميددة. بدات بددذور ونمدو بددادرات  ل ددة اندواع حراجيددة وأ دري رعويددة وتحديددد محتواىدا الاددذائي. ان

 ل.80لت مجمدد12ية. ال دددالبيولوجسمسمة ال موم 
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عمدى انبدات بدذور  مدرةجدلحية ب دا ا وسداط الزراعيدة ال ضدوية الم -ل9002ناجدرت سدامردبللت عمداد و  علءالدينت حسن و-20
مجمدة جام دة تشدرين لمدراسدات والبحدوث ال مميدة. سمسدمة ال مدوم ونمو بادرات  ل ة انواع حراجية وأ ري رعويدة وتحديدد محتواىدا الادذائي. 

 ل.89لت مجمدد8ية. ال دددالبيولوج
 

الزراعددي فددي  نبددات بددذور البندددورة أ ددر م مفددات كمبوسددت الفطددر -ل9020علءالدددينت حسددن ابددراىيمت وزيدددانت ريدداا و ىبددة محمدددد-22
ص م ج تدداري   118قبمددت لمنشددر بددالرقم يددة. البيولوجمجمددة جام ددة تشددرين لمدراسددات والبحددوث ال مميددة. سمسددمة ال مددوم ونوعيددة الشددتول. 

24/1/9020. 
 

مجمددة ت الشدتول. جدودة شدتول البندورة عمدى الكومبوسدت ومواجدفا-ل9020علءالددينت حسدن ابدراىيمت وزيددانت ريداا و ىبدة محمددد-29
 .98/22/9020ص م ج تاري   248قبمت لمنشر بالرقمية. البيولوججام ة تشرين لمدراسات والبحوث ال ممية. سمسمة ال موم 

 
فدي مجددال تقيدديم غدراس ال رنددو  وتشددوه الجدذور وفددي مجددال اسدت دامات الجددحال  البحريددة  9002رسدائل دكتددوراه منددذ  8اإلشدراف عمددى 

فددي مجددال التنددوع الحيددوم وأ ددر ال امددل البشددرم والمنددا ي عميددو. باحددث رئدديس  9020لنباتددات المشدداتل. وفددي عددام فددي البيئددات الزراعيددة 
 ويشاركني فيو باحث من تركيا.

 ل.August 2011اإلشراف عمى رسالة ماجستير في مجال ا وساط الزراعية إلنتاج شتول البندورةدالدفاع في   
 لقياسات الحراجية ونمو أشجار الاابة من الجنوبر البروتي.ا اإلشراف عمى رسالة ماجستير في مجال

اإلشددراف عمددى رسددالة ماجسددتير فددي مجددال م الجددة النفايددات الجددمبة مددن المدددن وتقييميددات وال مددل عمددى انتدداج ا وسدداط ال ضددوية ا منددة 
                        لمزراعة.

 بمياه الجرف الجحي الم الج جزئيًا.ة النباتات الحراجياإلشراف عمى رسالة ماجستير في مجال رم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


