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 4 عدد األوالد : متزوج الحالة االجتماعية

 solimanahmad1977@gmail.com البريد الكتروني

 

 الخبرات العملية : 

 كلية الزراعة منذ عام  -تدريسية  في قسم اإلنتاج الحيواني مهندس مفرز إلغراض

 4002وحتى عام  4002
  و حتى منتصف  4002كلية الزراعة منذ عام  -قائم باألعمال في قسم اإلنتاج الحيواني
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 4002عام 

 

  كلية الزراعة منذ منتصف عام  –مشرف على االعمال في قسم االنتاج الحيواني

 وحتى تاريخه4002
 

 االنكليزية: جيد      الفرنسية : مقبول         للغات األجنبية ودرجة اإلتقانا

 

 

 :المؤهالت العلمية 

  4004هندسة زراعية اختصاص إنتاج حيواني عام 
    4002دبلوم اسماك عام  

 4002 ماجستير اسماك عام 
 

 األبحاث العلمية المحكمة التي تم نشرها

 First records of sideburn wrasse Pteragogus pelycus (Osteichthyes: 
Labridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean).2014. J. Ann. 

Ser. Hist. Nat., 24(1): 23-28. 

 Expansion Confirmation of the Indo-Pacific Catfish, Plotosus lineatus  

 (Thunberg, 1787), (Siluriformes: Plotosidae) into Syrian Marine Waters. 
American Journal of Biology and Life Sciences. Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 7-

11. 
 للمصيد في  المياه  والكمي النوعي دراسة إنتاجية جهد الصيد بوسائل الصيد الحرفي والتركيب

للبحوث والدراسات  قبل للنشر في مجلة جامعة تشرين   -  طرطوس البحرية  لمحافظة 

 4002( لعام 0(العدد)82.المجلد )العلمية
 دراسة ميدانية لجنوح السالحف البحرية ونفوقها في المنطقة الشاطئية الواقعة جنوب طرطوس- 

 6102( لعام 8(العدد)83قبل للنشر في جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية .المجلد )

 Ali, M., Saad, A., Solimn, A. Rafrafi-Nouira, S., Capape, C., 2017c. 
Confirmed occurrence in the Mediterranean Sea of Red Sea orange face 
butterflyfish Chaetodon larvatus (Osteichthyes: Chaetodontida) and first 
record from the Syrian coast. Cahiers de Biologie marine, 58, 367-369. 

 التسجيل االول لسمكة الببغاء الزرقاء Scarus ghobban  صف شعاعيات الزعانف،فصيلة (

قبل للنشر في جامعة تشرين للبحوث والدراسات  -االسماك الببغائية(في المياه البحرية السورية 

 6103( لعام 6( العدد)01العلمية.المجلد)

  
 



 م المشاركة فيهاالمؤتمرات العلمية التي ت

لبنان  -بيروت  -التقدم العلمي و التكنولوجي  جامعة القديس يوسف 4040الواحد والعشرين آفاق  الدولي  العلمي لمؤتمرا
 (4002نيسان 02)

 (08/2/4002-04جامعة تشرين) –كلية العلوم –المؤتمر البيولوجي االول للبحوث و الدراسات العليا 

 42/2/4002-42 –المكتبة المركزية جامعة تشرين  –بوستر في ورشة البيئة والتراث الساحلي 

 )القسم العملي( االخبرات التدريسية والمقررات التي قمت بتدريسه

o حتى تاريخه 4002إنتاج حيواني/ من عام  2إنتاج األسماك / س 
o حتى تاريخه 4002/ من عام  4أساسيات إنتاج حيواني / س 

o حتى تاريخه4002/ من عام 8رعاية حيوان  / س 
o 4002حتى عام 4002إنتاج حيواني/ من عام  2تحسين وراثي/ س 
o حتى تاريخه 4002إنتاج حيواني/ من عام  2مواد علف/ س 
o حتى تاريخه4002إنتاج حيواني/ من عام  2منتجات حيوانية/ س 
o جتى تاريخه4002/انتاج حيواني/ من عام 2تشريح ونسج /س 
 

 

 


