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 سيرة الذاتية ال
 

 : المعطيات الذخرية - 1
   عربي سهري  الجندية :                  حسدان صقر إبراهيم : االسم  
 1959/ 11/  22القشيطرة  : مكان وتاريخ الوالدة  

 .جامعة تذرين –في قدم االقتراد الزراعي بكمية الزراعة  ذأستا –عزه هيئة تدريدية :  العمل الحالي
 ) أكداد ( واألراضي القاحمة لجافةا ادي في السركز العربي لدراسات السشاطقخبير اقتر

 العسارةبجانب تكدي  -شارع الفهار  –العسارة  –جبمة :  العنوان البريدي - 2
  141/  829924 ، 041/825355        :هاتف المنزل
 1944217355 جهال  ،  141 -416411         :هاتف العمل

 Ibrahim saker59@yahoo.com  : ونيااللكتر البريد 
 : ، واسم البلد والجامعةتاريخ الحرول على شهادة الدكتوراه - 3

 مديشة –معهد ليشيشغراد الزراعي   –االتحاد الدهفييتي الدابق  من 1988/  9/  27
 . بهرغ حاليًا (بطرس سانليشيشغراد ) 

 دكتهراه في العمهم االقترادية . االختراص العام : - 4
 . الزراعية السذاريعإدارة ، تخطيط و تشظيم  اقتراد : االختراص الدقيق - 5
 : والمقاالت واألبحاث العلمية المحكمة التي تم نذرها المؤلفات والترجمات - 6

 بحث ودراسة : 31     
دراستان عن اآلثار االقترادية والجتسعية إلنذاء بحيرات جبمية لحراد مياه األمطار في  -     

  شطقتين مختمفتين في سهرية . م
 دراسات اقترادية عن مربي اإلبل في الدول العربية . سبع -     
 أربع درسات اقترادية في مجال اإلنتاج الحيهاني . -     
 اقتراديتان في مجال الغابات . ندراستا -     
 عن األشجار السثسرة . ثالث دراسات اقترادية -     
 ديتين عن إنتاج الحرير .دراستين اقترا -     
 ثالث دراسات في مجال التشسية . -     
 تقييم تجربة سابقة . –دراسة واحدة عن استرالح األراضي الرخرية والسحجرة  -     
 دراسة عن تطهر القطاع الزراعي في سهرية . -     
في الدول   السخمفات الزراعية استخدام سبل االستفادة منثالث دراسات اقترادية عن  -     

    .  العربية
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 دراسة فشية واقترادية الستعساالت السياه السعالجة في الدول العربية . -     
 دراسة اقترادية لتحدين ونذر أصشاف القسح السعتسدة من أكداد في الدول العربية .  -     
ت السائية والبحيرات الجبمية عمى دراسة اآلثار االقترادية واالجتساعية إلنذاء الددا -     

 الدكان السحميين في أرياف الدول العربية . 
 خسدة كتب جامعية :الكتب المؤلفة  -7
 في كلية الزراعة :  يتم تدريدهاالمقررات التي  - 8

 الدشة الثالثة -أسس اإلدارة والسحاسبة  -أ      
 الدشة الرابعة  -مبادئ التدهيق  -ب      
 الدشة الرابعة -ميل وتقييم السذاريع الزراعية تح -ج      
 سشة أولى ماجدتير -تحميل وتقييم السذاريع ) متقدم (  -د      
       سشة أولى ماجدتير   -تشظيم وتخطيط إنتاج السذاريع  -و     

 : والدورات التدريبية المحاضرات العامة و الندوات -9

دورة تدريبية خارجية في  15مشها  ، ةيورة تدريبد 35كسحاضر في أكثر من  السذاركة -    
   دول عربية مختمفة .

 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت بها  - 11

   ندوات في دول عربية مختمفة . 8ندوة بسهاضيع مختمفة ، مشها  21 في السذاركة -     

في دول  ةورش 12شها ورشة عسل بسهاضيع مختمفة ، م 25أكثر من في  السذاركة -       
 . عربية مختمفة

                                            
 حمدان صقر إبراهيمالدكتور                                                  

 
 
 
 
 
 


