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 االلتصاد الزراعي  المسم 

 --------------- االيميل االكاديمي 

     deanagr@tishreen.shern.net األيميل الشخصي 

 0991 جامعة بوزنان -بولونٌااالكاديمية الزراعية في  –دكتوراه في العلوم الزراعية  الشهادات األكاديمية 

 .2891سورية -الالذلية  –جامعة تشرين  –أستاذ في العلوم الزراعية 

 03/2/1331 أستاذ فً قسم االقتصاد الزراعً منذ المرتبة العلمية

 .1332وحتى  م7/8/1330تارٌخ االلتصاد الزراعي لسم رئيس المهام االدارية
 1337و حتى 21/8/1332تارٌخ  عميد كلية الزراعة

   1329/  8/  23تارٌخ  الزراعيرئيس لسم االلتصاد 

الخبرات العلمية و 
 المهنية و التدريسية 

 منشور علمي محكم منها : 10
مجلة جامعة البعث  / ، 03/  مجلة جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة

 /  0/  مجلة بحوث جامعة حلب / ، 3/  للدراسات والبحوث العلمٌة
 اسات العلياد رال

منها مشرف على سير  1أطروحة دكتوراه   3رسائل ماجستيرو 10مشرف على 
 :  دراسة معيد منها 

رسائل ماجستير ليد   7أطروحة دكتوراه ،  1رسائل ماجستير منجزة ، 0 3
 اإلنجاز 

 مشرف على سير دراسة معيد منها  1أطروحة دكتوراه ليد اإلنجاز ،  1
  و دكتورةمشاركة كعضو في لجان حكم لرسائل ماجستير      

 الخبرات المهنية : 
 الوحدة المهنية االلتصادية في لسم االلتصاد الزراعي.-

اللجنة المشكلة لدراسة لبول خريجي برنامج التعليم المفتوح فيي نمابية المهندسيين اليزراعيين -1
 .11/3/1113/ م.ت.ع تاريخ 203بموجب لرار مجلس التعليم العالي رلم 

 و حتى تاريخه. 1114عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية منذ عام  -2

 مالمشييروع الييوطني لتطييوير التعلييي Tempusعضيو مجموعيية العمييل فييي البرنييامج األوروبيي  -3

 .1115-1114العالي الزراعي خالل الفترة 
 التدريسية و الفنية. عضو في بعض لجان فحص اإلنتاج العلمي للسادة أعضاء الهيئة -4
 عضو لجنة التأهيل و معادلة الدرجات العلمية المشكلة بموجب لرار مجلس التعليم العالي. -5
عضو لجنة مجموعة العمل البرنامج األوروبية)تيمبوس ( التعليم الجامعي/انسجامه مع سوق  -7

 .م 1115-1114العمل/ العاللة مع المؤسسات 

 والممررات التي ألوم بتدريسها:  الخبرات التدريسية 
الرياضيييات و 2برمجيية وإحصيياء متمييدم للدراسييات العليييا. -أساسيييات علييم اإلحصيياء وتصييميم التجييارب.

اإلحصاء البيئي والبرمجة للدبلوم  -التربية –لياس وتمويم  -كلية التربية  –اإلحصاء السلوكي -اإلحصاء.
 -  التسييويك الزراعييي - الحيييول للييدبلوم فييي كلييية العلييومء اإلحصييا - فييي المعهييد العييالي للعلييوم البحرييية

 - اللتصياد الزراعييإلشراف على مشاريع  دبلوم ا - اإلشراف على رسائل التخرج لطالب السنة الخامسة
-الهندسية التمنيية -اإلرشياد الزراعيي والمجتميع الريفيي - لسم االلتصاد المنزليي -الثمافة الفنية والمهنية

 . طرطوس -المكننة الزراعية
 كتب مؤلفة :

 م.2881أساسٌات علم اإلحصاء و تصمٌم التجارب)نظري+عملً( -2
 م.1333أساسٌات علم اإلحصاء وتصمٌم التجارب -1   
 1331أساسٌات تصمٌم التجارب  -0   
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