
 االسٌرة الذاتٌة والعلمٌة لعضو هٌئة التدرٌس فً            

  رشيد خربوتليكلٌة الزراعة الدكتور                                  

 البساتٌن :القسم    -   الزراعة :الكلٌة    -   الالذقٌة   -  تشرٌن : الجامعة

 البٌانات الشخصٌة

ً  -اإلسم : رشٌد   األم : أمٌنة - األب : ندٌم -الكنٌة : خربوتل

 1591 \ 11 \ 7مكان وتارٌخ الوالدة : جبلة 

 11 الصلٌب -محل ورقم القٌد : جبلة 

 سوري   الحالة اإلجتماعٌة : متزوج )ثالثة أبناء + بنت ( -الجنسٌة : عربً 

ً ٌتقنها : األلمانٌة جٌد جدا واإلنكلٌزٌة جٌد  اللغات األجنبٌة الت

 مقابل ثانوٌة جهاد خٌربك -حً العزة  -بلة العنوان بالتفصٌل :ج

 1551915191الخلٌوي  19115المكتب  114111العمل   491151رقم الهاتف : المنزل 

 المؤهالت العلمٌة

 تفاحٌات ( -دكتوراه فً العلوم الزراعٌة )إنتاج فاكهة 

 تسمٌد التفاح -همبولت فً برلٌن الجامعة  -البلد والجامعة واإلختصاص : المانٌا 

 1544سنة الحصول علٌها : 

 الوظٌفة الحالٌة : أستاذ

ً األكادٌمً  التعاقب الوظٌف

 1545\4\1تارٌخ  كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن –قسم البساتٌن  فًمدرس متفرغ 

 1559\4\5كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن بتارٌخ  -فً قسم البساتٌن أستاذ مساعد متفرغ 

 1111 \ 11 \ 17كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن بتارٌخ  –أستاذ متفرغ فً قسم البساتٌن 



 المهام العلمٌة واإلدارٌة

 1119\4\91وحتى  1111\11\5رئٌس قسم البساتٌن خالل الفترة من 

 عضو مجلس قسم البساتٌن لفترات عدٌدة

 

 النشاط العلمً

 : الكتب المؤلفة*  

مدٌرٌة  - السنة الثانٌة .خضار )جزء الفاكهة العملً ( بالمشاركة لأساسٌات الفاكهة وا - 1

 1559-1551 عامالكتب والمطبوعات 

 مدٌرٌة الكتب والمطبوعات  - الثانٌة . السنة( أساسٌات الخضار )بالمشاركة - 1

 1111-1111  عام

     مدٌرٌة الكتب والمطبوعات  - الرابعة الشعبة العامة . السنة إنتاج الفاكهة )بالمشاركة (- 9

 1111 - 1111عام

 :البحوث والمقاالت المنشورة *  

المجلة العلمٌة لجامعة  .تأثٌر عمر األشجار فً محتوى التربة من العناصر الغذائٌة  – 1

 1547 (11العدد ) -مبولت فً برلٌن اله

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات  -فً تجذٌر العقل الناضجة للسفرجل  IBAدراسة تأثٌر  -1

 1559 -( 1( العدد )19المجلد ) –والبحوث العلمٌة 

مجلة جامعة  -وإنتاج أشجار السفرجل  فً نمو N-P-Kتأثٌر معدالت مختلفة من أسمدة  -9

 1111 -( 11( العدد )11المجلد ) -تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة 

مجلة  -السفرجل حدٌثة السن نمو أشجارٌة فً تأثٌر معدالت مختلفة من األسمدة األزوت -1

 1111-( 11( العدد )19المجلد ) -جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة 

مجلة جامعة تشرٌن  -فً نمو وإنتاج أشجار اإلكٌدنٌا  NPKتأثٌر معدالت مختلفة من أسمدة  -9

 1119  -( 1( العدد)17المجلد) –للدراسات والبحوث العلمٌة 

ً ونوعٌة ثماره تأثٌر التسمٌد العضوي والمعدنً فً إنتاج أشج -4 مجلة  -ار العناب الصٌن

 1111-( 1( العدد)99المجلد) -جامعة تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة 



مجلة جامعة  -المنتشرة فً موقعً كسب والربوة توصٌف وتقٌٌم الطرز المحلٌة للتفاح  -7

  1111( 9( العدد)19المجلد )–تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة 

ً المعاملة بمركب  -4 مجلة  -أثناء التخزٌن المبرد  MCP-!-تغٌرات جودة ثمار الكاكً الٌابان

  1119-( 9( العدد)19المجلد) -بحوث جامعة تشرٌن 

تأثٌر التسمٌد ببعض المخصبات العضوٌة ذات المنشأ البحري فً تركٌز العناصر الغذائٌة  – 5

 1117-( 119العدد) –مجلة بحوث جامعة حلب  –بأوراق وثمار التفاح . 

 

 : المقررات التً درسها*  

 الزراعة كلٌة -السنة الثانٌة  -مبادئ علم البستنة   - 1

 الزراعة كلٌة -العامة  الشعبة -الرابعة   السنة -إنتاج الفاكهة  - 1

 الزراعة كلٌة - قسم التربة والمٌاه -الخامسة  السنة -إنتاج الفاكهة والخضار  - 9

 الزراعةكلٌة  -بساتٌن ال قسم -الرابعة  السنة -إنتاج الفاكهة مستدٌمة الخضرة )إستوائٌة (  - 1

 الزراعة كلٌة  -البساتٌن  قسم -ماجستٌر  سنة أولى -بٌئة وفٌزٌولوجٌا الفاكهة والخضار - 9

 كلٌة الزراعة –قسم البساتٌن  –سنة رابعة وخامسة  –نباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق  – 4

 دكتوراه( –اإلشراف على الرسائل العلمٌة )ماجستٌر 

 رسائل الماجستٌر : -أ 

قال صنف فالنسٌا فً نمو وإنتاجٌة    إستخدام نظم مختلفة لخدمة التربة فً مزارع البرت - 1

 البحث منجز. -( 1117جامعة تشرٌن ) -كلٌة الزراعة  -األشجار

 -تأثٌر التسمٌد فً نمو وإنتاجٌة العناب صنف الحفاوي فً المنطقة الساحلٌة . كلٌة الزراعة - 1

 .البحث منجز -( 1114جامعة تشرٌن )

  جامعة -توصٌف بعض طرز اإلكٌدنٌا المنتشرة فً بعض مناطق الالذقٌة . كلٌة الزراعة  - 9

 البحث منجز. -( 1114تشرٌن )

 تأثٌر مستوٌات مختلفة من االسمدة الكٌماوٌة فً إنتاجٌة أشجار السفرجل وتخزٌن ثمارها .  - 1

 البحث منجز -( 1115جامعة تشرٌن ) -كلٌة الزراعة 

   -لتقلٌم فً نمو وإنتاج أشجار التفاح فً نظام الزراعة الكثٌف . كلٌة الزراعة تأثٌر شدة ا - 9

 البحث منجز . -( 1111جامعة تشرٌن )



جامعة  -توصٌف وتقٌٌم الطرز المحلٌة للتفاح المنتشرة فً منطقة الالذقٌة .كلٌة الزراعة  - 4

 البحث منجز . -( 1111تشرٌن )

ً والمعاملة بمادة  - 7 أثناء التخزٌن  الٌابانً فً جودة ثمار الكاكً MCP-!تأثٌر موعد الجن

 البحث منجز  -( 1111جامعة تشرٌن ) -المبرد . كلٌة الزراعة 

 نمو وإنتاجٌة أشجار التفاح صنف تأثٌر إستخدام بعض أنظمة خدمة التربة فً - 4

Golden delicious  البحث منجز . -( 1111ٌن )جامعة تشر -. كلٌة الزراعة 

حصر وتوصٌف طرز الرمان المزروع فً منطقة الحفة فً محافظة الالذقٌة . كلٌة  - 5

 البحث قٌد اإلنجاز . -( 1111جامعة تشرٌن ) -الزراعة 

ً الصنف  - 11 تأثٌر مستوٌات مختلفة من زرق الدواجن فً نمو وإنتاج أشجار الفستق الحقٌق

 البحث قٌد اإلنجاز . -( 1117جامعة تشرٌن ) -العاشوري . كلٌة الزراعة 

تأثٌر مستوٌات مختلفة من االسمدة والرش بحض الجبرلٌن فً نمو وإنتاجٌة أشجار  - 11

ً .كلٌة الزراعة   البحث قٌد اإلنجاز . -( 1114امعة تشرٌن )ج -الكاكً الٌابان

جامعة  –دراسة واقع حدٌقة الباسل فً مدٌنة طرطوس ومقترحات تحسٌنه .كلٌة الزراعة  - 11

 البحث قٌد اإلنجاز. -( 1114تشرٌن )

 : رسائل الدكتوراه –ب 

 تأثٌر نوع السماد وبعض المخصبات العضوٌة فً صفات التربة ونمو وإنتاجٌة أشجار  - 1

 (  1119جامعة تشرٌن ) –. كلٌة الزراعة  Golden deliciousالتفاح صنف 

 البحث قٌد اإلنجاز.

 تأثٌر التسمٌد ببعض المخصبات العضوٌة ذات المنشأ البحري فً نمو وإنتاج بعض  - 1

 ( 1111أصناف التفاح المزروعة فً محافظة حلب . كلٌة الزراعة جامعة تشرٌن )

 البحث قٌد اإلنجاز.

 ؤتمرات العلمٌة والندوات واإلٌفادات :الم

 1111األلمانٌة عام  DAADال مهمة علمٌة لمدة شهرٌن إلى المانٌا عن طرٌق منظمة - 1

المشاركة بندوة علمٌة بعنوان )تطوٌر زراعة وإنتاج أشجار الفاكهة السورٌة المهملة (  - 1

 1117ببحث بعنوان زراعة البندق فً سورٌة . فً كلٌة الزراعة بجامعة تشرٌن عام 

 كلٌة الزراعة  -المشاركة بندوة االبحاث العلمٌة لطالب الدراسات العلٌا  – 9



  1117جامعة تشرٌن عام 

 

 عضو هٌئة التدرٌس                               م       1114\5\19الالذقٌة فً 

 أ . د. رشٌد خربوتلً                                                                  


