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 الكلية: زراعة   

 القسم: بساتين       

 المعطٌات الشخصٌة: -1

 اسماعٌلالكنٌة:                            هٌثماالسم:    
 نجمة األم:                             محمد   األب:   
  1/4/1966حبٌت  مكان وتارٌخ الوالدة)الٌوم والشهر والعام(:    

 الجنسٌة: عربٌة سورٌة         3411خـ شٌخضاهرمحل ورقم القٌد:    

 ثالثةالحالة االجتماعٌة: متزوج               عدد األوالد:    
 مدرسةنوع ومكان عمل الزوجة:    
 العنواع البرٌدي:  -2

 6933773363هاتف العمل:                 641243388المنزل:  هاتف  

 hathan47@yahoo.comالبرٌد االلكترونً:                                  641231455فاكس:  

 اكادٌمٌة تمرٌازف للعلوم الزراعٌة -روسٌا -1996تارٌخ الحصول على شهادة الدكتوراه، واسم البلد والجامعة -3
  أشجار مثمرةاالختصاص الدقٌق:  -4

اكادٌمٌة  -روسٌا D.E.A  1986الشهادات السابقة للدكتور وتوارٌخها، ومكان الحصول علٌها: دبلوم دراسات معمقة  -5

 تمرٌازف للعلوم الزراعٌة
ً الجامعة)الٌوم والشهر والسنة(:  -6  1982 تارٌخ التعٌٌن ف

      

ً )ا -7 ً األكادٌم  لٌوم والشهر والسنة(:التعاقب الوظٌف
 26/4/1992مدرس :   18/11/1996مدرس متمرن:   26/9/1985معٌد :    

 31/1/2665أستاذ:     4/12/1997أستاذ مساعد:   

 



 

 المهام اإلدارٌة والعملٌة السابقة والحالٌة، وتوارٌخها: -8

 إلى  -من                 اسم الوظٌفة                
 وحتى تارٌخه -16/8/1991 قسم البساتٌن عضو مجلس

 

    1982تشرٌن-زراعةالكلٌة و الجامعة التً درس بها للحصول على المإهل الجامعً، مع ذكر التارٌخ:  -9

 

 جٌد جدا" -الروسٌة    جٌد -االنكلٌزٌةاللغات األجنبٌة، ودرجة اإلتقان:  -16

 

ً هذا المجال:  -11 ً اتبعها ف ً مجال استعمال الحاسوب، ودرجة اإلتقان والدورات الت  جٌد جدا"الخبرة ف

 

ً مجال اإلحصاء، بما ٌخدم االختصاص: جٌد -12  الخبرة ف

 

 

 

 المقاالت و األبحاث العلمٌة المحكمة  .(                            13
 1988موسكو  EZVESTIAإكثار أصول الكرز الحامض باألنسجة   (1

 1988كراسندار  NETSHERNAZEMAأصناف الكرز الحامض (2

 1989موسكو . EZVESTIAدراسة إكثار بعض األصول الخضٌرة للكرز الحامض  (3

نمو و تطوٌر المجموع الجذري و الخضري لشتول اللوز و الدراق  IBAأثر حمض أندول بسٌوترٌك   (4

EZVESTIA  1996موسكو 

ً أثر بعض المعامالت ال (5 هرمونٌة و المٌكانٌكٌة على نسب تجذٌر العقل الغضة للزٌتون الخضٌري  والدرمالل

 1996مجلة جامعة تشرٌن الالذقٌة 

 2666موسكو  EZVESTIAإكثار بعض أصناف الزٌتون السوري بالبذور  (6

 2666موسكو  EZVESTIAإكثار بعض أصناف الزٌتون السورٌة العقل الخشبٌة  (7

ً الساحل السوري تؤثٌر موعد و طرٌقة التطع (8 ٌم بالبرعمة على نجاح مطاعٌم غراس التفاحٌات و الحمضٌات ف

 2663مجلة جامعة تشرٌن  

 2663فً محافظة طرطوس مجلة جامعة تشرٌن Prunus Lتوصٌف و تطعٌم طرز الخوخ  (9

تحدٌد بعض الطرز المظهرٌة لبضعة طرز من الزٌتون المزروع فً المناطق الجافة و نصف الجافة  مجلة  (16

 2663جامعة تشرٌن الالذقٌة 

الزٌتون المزروع فً منطقتٌن جافة و نصف جافة مجلة جامعة تشرٌن  CULTIVARSتحدٌد نضج ثمار بعض  (11

 2663الالذقٌة 



دراسة صبغٌة )خصائص كمٌة و نوعٌة ( لبعض الطرز المحلٌة و األصناف المدخلة من  (12

 مجلة بحوث حلب. 2668/لعام 69العدد / (P.Amygdalus)اللوز

ً لبعض الطرز المحلٌة و األصناف المدخلة من اللوز (13 مجلة -(P.Amygdalus)دراسة ظاهرة عدم التوافق الذات

 بحوث جامعة البعث.

ً الساحل السوري .مجلة بحوث  .Amygdalus communis.دراسة توصٌفٌة لبعض الطرز الظاهرٌة للنوع   (14 ف

 جامعة تشرٌن.

ً إنبات الخوخ ال (15  (Prunus Ursinusa L)وخوخ الدب  (Prunus Spinosa L)شائكدور الحرارة و األغلفة ف

 مجلة بحوث جامعة تشرٌن .

 Prunus)وبذور خوخ الدب (Prunus Spinosa L)دورحمض الجبرلٌك فً إنبات بذورالخوخ الشائك (16

Ursinusa L) . مجلة بحوث جامعة تشرٌن 

 مجلة بحوث جامعة تشرٌن(Zizphus Jujube mill)تؤثٌر و موعد و طرٌقة التطعٌم على إنتاج غراس العناب   (17

 
 

 الكتب المإلفة -14
 مالحظات  عام النشر الناشر السنة المقرر لها اسم الكتاب

أساسٌات الفاكهة  -
والخضار )جزء 

 الفاكهة(

 بالمشاركة 1994/1995 جامعة تشرٌن سنة ثانٌة 

المشاتل واإلكثار -
 الخضري

       
  

 

سنة ثالثة شعبة 
 البساتٌن تخصص

    
 
 
  

 جامعة تشرٌن
 
  

 
 
 
  

2663/2664 

 
  

 
 
 
  

 بالمشاركة
 
  

 
 
 
  

  ؛ المحاضرات العامة والندوات   -15 

ً كراسندار روسٌا  .1 ً السنوي للمعهد الزراعً ف  1995المإتمر العلم

ً السنوي فً أكادٌمٌة ترٌازف موسكو روسٌا  .2  1996المإتمر العلم

ً السنوي فً أكادٌمٌة ترٌازف موسكو روسٌا  .3  1999المإتمر العلم

ً السنوي فً أكادٌمٌة ترٌازف موسكو روسٌا  .4  2666المإتمر العلم

  

 

 الخبرات التدرٌسٌة والمقررات التً أقوم بتدرٌسها -16

 الكلٌة الفرع أو القسم السنة اسم المقرر
 الزراعة أشجار مثمرة  دراسات علٌا دبلوم إكثار وتحسٌن وراثً متقدم  -1

 الزراعة شعبة بساتٌن السنة الرابعة   هةمتساقطة األوراقأشجارفاك -2
 الزراعة شعبة بساتٌن السنة الثالثة المشاتل واإلكثار الخضري -3

 الزراعة وقاٌة نبات شعبة الرابعةالسنة  فاكهة خضارو إنتاج -4

 الزراعة شعبة عامة الثانٌة السنة أساسٌات الفاكهة والخضار -5



 الزراعة  البساتٌنشعبة  الخامسةالسنة  مشروع اجازة وتدرٌب -6

 

 

 

 دكتوراه(: –اإلشراف على الرسائل العلمٌة )ماجستٌر  -17

 

ً إنبات بذور الخوخ."-  اإلشراف على رسالة ماجستٌر بعنوان "تؤتٌر بعض المعامالت الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌة ف
 الزراعٌة صفاء صبوح. للمهندسة

 اإلشراف على رسالة ماجستٌر بعنوان " دراسة الطرق المختلفة إلكثار العناب." للمهندسة الزراعٌة منال حمدو. -
توصيف و تقييم لبعض الطرز المحلية و األصناف المدخلة للطالب طالل سلٌم الفوزو)–دكتوراه اإلشراف على رسالة 

 ( Amygdalus communis.من اللوز

 Amygdalus.بعنوان )التنوع الحيوي ألصول اللوز –للطالب ٌعقوب غرٌب -ماجستٌراإلشراف على رسالة 
communis ) في الساحل السوري 

 
ً على اصابة غراس الحمضٌات -_االشراف على رسالة ماجستٌر للطالبة مٌسون جدٌد بعنوان" تؤثٌر التسمٌد األزوت

 باالكاروس األحمر ذي البقعتٌن "  
 Prunus للطالبة صفاء صبوح بعنوان " دراسة الطرز الوراثٌة لنوع خوخ الدب  –دكتوراه شراف على رسالة اإل_

ursina L.                         " المنتشرة فً المنطقة الساحلٌة وامكانٌة استخدامها كؤصول فً اللوزٌات 

 
التوصيف و اإلكثار الخضري لبعض طرز الخوخ البري _اإلشراف على رسالة دكتوراه _للطالب محمد نظام_ بعنوان " 

 " prunes ceracia blancheالمنتشرة في الساحل السوري 

  
 
 

ً شارك بها -18  المإتمرات والندوات العلمٌة الت
ً السوري. - ً القطر العرب ً اسبوع العلم الخامس والثالثون بندوة تحت عنوان آفاق زراعة الحمضٌات ف  المشاركة ف

ً اتبعها، وتوارٌخها                        ال ٌوجد -19  الدورات التدرٌبٌة الت

 .19/1/1998/تارٌخ:163:استٌداع لمدة سبعة اشهر بالقرار رقم / عاإلعارة واالستٌدا -26
 

 االجازات بال راتب وتوارٌخها                                   ال ٌوجد -21

 

 العملنشاطات أخرى تخص  -22

 قسم البساتٌن. -اإلشراف على مشارٌع التخرج لطالب دبلوم الدراسات العلٌا -
 حتى اآلن.و 96/91اإلشراف على مشارٌع تخرج لطالب السنة الخامسة شعبة البساتٌن من العام الدراسً  -

 المكافآت والعقوبات المسلكٌة )أسبابها وتوارٌخها(              ال ٌوجد -23
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


