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 انتي شاسك بها: األعًال انبحثيتو األَشطت انعهًيت

رسائل الماجستٌر 

 والدكتوراه المشرف علٌها

  البحث عنوان

1  ً اثر الرش الورق

لمخصبات العضوٌة با

الدبالٌة واالحماض االمٌنٌة 

فً نمو وانتاج البندورة فً 

البٌوت البالستٌكٌة ، مجلة 

جامعة تشرٌن للبحوث 

والدراسات العلمٌة المجلد 

 7112لعام  5العدد 93

 

دراسة اثر معاملة نباتات  7

الخس بالمخصب الحٌوي 

EM1  فً النمو وكمٌة

االنتاج مجلة جامعة تشرٌن 

ث والدراسات العلمٌة للبحو

لعام  1العدد  01المجلد 

7112 

 

تاثٌر تطعٌم البندورة على  9

بعض االصول فً النمو 

ً البٌوت  وكمٌة االنتاج ف

البالستٌكٌة مجلة جامعة 

عام  01البعث المجلد 

7112 

 

تاثٌر رش نباتات البطاطا  0

بتراكٌز مختلفة من 

ً  EM1المخصب الحٌوي  ف

بطاطا نمو وانتاج نباتات ال

العادٌة مجلة جامعة تشرٌن 

للبحوث والدراسات العلمٌة 

لعام  1العدد 93المجلد 

7112 

 



دراسة اثر عدد مرات الرش  5

الورقً بسماد عالً 

البوتاس فً نمو وانتاجٌة 

البطاطا العادٌة ونوعٌة 

الدرنات مجلة جامعة 

تشرٌن للبحوث والدراسات 

 7العدد  92العلمٌة المجلد 

 7112لعام 

 

تاثٌر كمٌات مختلفة من  2

 ً السماد العضوي الجاف ف

نمو وانتاجٌة ونوعٌة 

البطاطا الربٌعٌة تحت 

ظروف المنطقة الساحلٌة 

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث 

والدراسات العلمٌة المجلد 

 7112عام  0العدد 92

 

دراسة تاثٌر الخواص  2

الوراثٌة للصنف وحجم 

ونوعٌة درنات خمسة 

مدخلة اصناف من البطاطا 

حدٌثا الى سورٌا مجلة 

جامعة تشرٌن للبحوث 

والدراسات العلمٌة لعام 

7110 

 

2  ً تأثٌرالكثافة الزراعٌة ف

نمو وانتاج الفلٌفلة ضمن 

 ً ظروف البٌت البالستٌك

7112 

 

 

تاثٌر رش االوراق ببعض  3

المركبات الدبالٌة 

ً نمو  واالحماض االمٌنٌة ف

وانتاج الخٌار فً البٌوت 

 



 7112كٌة البالستٌ

تاثٌر استخدام النحل الطنان  11

فً تحسٌن عقد وانتاج 

البندورة فً البٌوت 

 7115البالستٌكٌة

 

تاثٌر الري بمٌاه احواض  11

تربٌة االسماك فً نمو 

البندورة وكمٌة ونوعٌة 

االنتاج بالزراعة المحمٌة 

7111 

 

حصر وتوصٌف طرز  17

البندورة المحلٌة فً الساحل 

 7112السوري

 

دراسة تاثٌر تطعٌم الخٌار  19

على بعض االصول فً نمو 

وتطور النباتات وكمٌة 

 ً االنتاج ونوعٌته ف

 الزراعة المحمٌة

 

 

االعمال العلمٌة التً قام بها الدكتور نصر شٌخ سلٌمان االستاذ المساعد فً قسم البساتٌن 

 بكلٌة الزراعة

 التدرٌس وواجباته: -1

 اماالعو عدد الساعات السنة المقرر

  

 7112-7111 2 1 خامسة عامة زراعة محمٌة

انتاج خضار 

 شتوٌة ومعمرة

 7112-7111 2 7 رابعة بساتٌن

 7112-7119 2 1 رابعة عامة انتاج خضار

 



 البحوث والمقاالت العلمٌة واالشراف على رسائل الدراسات العلٌا: -7

 اتات وكمٌة االنتاج دراسة تاثٌر تطعٌم الخٌار على بعض االصول فً نمو وتطور النب

 ونوعٌته فً الزراعة المحمٌة

 7112حصر وتوصٌف طرز البندورة المحلٌة فً الساحل السوري 

  تاثٌر الري بمٌاه احواض تربٌة االسماك فً نمو البندورة وكمٌة ونوعٌة االنتاج

 7111بالزراعة المحمٌة 

 بٌوت تاثٌر استخدام النحل الطنان فً تحسٌن عقد وانتاج البندورة فً ال

 7115البالستٌكٌة

  تاثٌر رش االوراق ببعض المركبات الدبالٌة واالحماض االمٌنٌة فً نمو وانتاج

 7112الخٌار فً البٌوت البالستٌكٌة 

  ً7112تأثٌرالكثافة الزراعٌة فً نمو وانتاج الفلٌفلة ضمن ظروف البٌت البالستٌك 

 مسة اصناف من دراسة تاثٌر الخواص الوراثٌة للصنف وحجم ونوعٌة درنات خ

البطاطا مدخلة حدٌثا الى سورٌا مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة 

 7110لعام 

  تاثٌر كمٌات مختلفة من السماد العضوي الجاف فً نمو وانتاجٌة ونوعٌة البطاطا

الربٌعٌة تحت ظروف المنطقة الساحلٌة مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات 

 7112عام  0لعددا 92العلمٌة المجلد 

  دراسة اثر عدد مرات الرش الورقً بسماد عالً البوتاس فً نمو وانتاجٌة البطاطا

 92العادٌة ونوعٌة الدرنات مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة المجلد 

 7112لعام  7العدد 

  تاثٌر تطعٌم البندورة على بعض االصول فً النمو وكمٌة االنتاج فً البٌوت

 7112عام  01ستٌكٌة مجلة جامعة البعث المجلد البال

  تاثٌر رش نباتات البطاطا بتراكٌز مختلفة من المخصب الحٌويEM1  فً نمو

وانتاج نباتات البطاطا العادٌة مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة المجلد 

 7112لعام  1العدد 93

 حماض االمٌنٌة فً نمو وانتاج اثر الرش الورقً بالمخصبات العضوٌة الدبالٌة واال

البندورة فً البٌوت البالستٌكٌة ، مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة 

 .7112لعام  5العدد 93المجلد 

 المشاركة فً المؤتمرات والندوات: -9

 .7112شارك فً الندوة العلمٌة الزراعٌة البحاث الدراسات العلٌا -

 .7115لمٌة الزراعٌة المستدامة شارك فً الندوة العلمٌة للبحوث الع -

 

 7112-7119الواجبات االخرى التً قام بها: رئٌس قسم البساتٌن خالل الفترة  -0

 العقوبات المفروضة علٌه الٌوجد -5

 رئٌس قسم البساتٌن



 أ.د.علً دٌب


