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 جيدة اخلربةذيفذجمالذاإلحصاء،ذمباذخيدمذاالختصاص:ذ-12
ذقةذاحملؽؿةذاللذمتذنشرها:ادل لػاتذوالرتمجاتذوادلؼاالتذواألحباثذالعؾؿذ-13

 المقاالت العممية:
عدادها لمزراعة. مجمة الزراعة والتنميةة فةي الةوطن العربةي. العةدد الثالةث ) -1 (. 1414التقنيات الحديثة في تحسين نوعية البذور وا 

 .71-57ص:
نميةة فةي الةوطن العربةي. العةدد الطرائق الحديثة في حماية المزروعات من الظةروف المناخيةة ريةر المناسةبة. مجمةة الزراعيةة والت -5

 .99-79(. ص1441األول )
(. 1441اعةةةةي ودور  فةةةةي حةةةل مشةةةةكمة األمةةةةن الغةةةةذائي. مجمةةةة الزراعةةةةة والتنميةةةةة فةةةي الةةةةوطن العربةةةةي. العةةةةدد األول )ر الفطةةةر الز  -7

 .94-91ص:
 (.1441الرابةةةةا )واقةةةةا زراعةةةةة الخضةةةةار فةةةةي سةةةةورية ولفاقةةةةع المسةةةةتقبمية. مجمةةةةة الزراعةةةةة والتنميةةةةة فةةةةي الةةةةوطن العربةةةةي. العةةةةدد  -9

 .79-51ص:
أهميةةة المفةةت الزيتةةي )الكةةولزا( واسفةةاق المسةةتقبمية لزراعتةةع فةةي الةةوطن العربةةي. مجمةةة الزراعةةة والتنميةةة فةةي الةةوطن العربةةي. العةةدد  -1

 .51-13(. ص:1441الثالث )
ن العربةةي. العةةدد الثالةةث تقانةةات العمميةةات الزراعيةةة وانعكاسةةها عمةةى تسةةويق الخضةةر والفاكهةةة. مجمةةة الزراعةةة والتنميةةة فةةي الةةوط -1

 .11-11(. ص:5111)
 األبحاث العممية المحكمة

دراسة التأثير البيئي عمى التعبير الوراثي لصفة عدد العرانيس في نبات الذرة السةكرية. مجمةة بحةوث جامعةة دمشةق لمعمةوم  -1
 .19-95. ص:17. المجمد 1443. الزراعية

. 1441 فةي الةذرة السةكرية. مجمةة بحةوث جامعةة دمشةق لمعمةوم الزراعيةةدراسة العالقة بين مجموع األوراق وكمية اإلنتةاج  -5
 .15-11. ص:19المجمد 

دراسةةة مخبريةةة لكةةل مةةن درجةةة الحةةرارة ومعاممةةة البةةذور باألوكسةةجين فةةي وسةةط مةةائي وتأثيرهمةةا فةةي اإلنبةةات. مجمةةة بحةةوث  -7
 .43-17. ص:19. المجمد 1441 جامعة دمشق لمعوم الزراعية

سمسةةةةمة العمةةةةوم الزراعيةةةةة  –. مجمةةةةة جامعةةةةة تشةةةةرين لمدراسةةةةات و البحةةةةوث العمميةةةةة  1-السةةةةكرية روطةةةةة دليةةةةل االنتخةةةةاب بالةةةةذرة -9
 .193-173( ص :1( العدد )51(.المجمد )1441)
تأثير نظام تحميل الفاصولياء عمى الذرة الصفراء عمى اإلنتاجية. مجمة البحوث الزراعية العربية. المنظمة العربيةة لمتنميةة  -1

 .51-19ص: المجمد الثاني، العدد األول.. 1441الزراعية 
أثةةر موعةةد الزراعةةة والكثافةةة النباتيةةة عمةةى اإلنتةةاج البةةذري والزيتةةي لمحصةةول الكةةولزا )المفةةت الزيتةةي( تحةةت ظةةروف الزراعةةة  -1

 (. المجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الرابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا. العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد األول.5111المرويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
 .195-157ص:

قبةةل الزراعةةة فةةي أعةةداد الكائنةةات الحيةةة المحمولةةة عمةةى سةةطا البةةذور ومجموعاتهةةا الرئيسةةة  دراسةةة تةةأثير معاممةةة البةةذور -3
 )بالمغة الروسية(. .1-1/، ص1، مجمة تكنالوجيا البذور العدد /5111

8- Germination Characteristics and Biochemical Activity of Treated Seeds with An 

Oxygenated Aqueous Medium. Arab Univ. J. Agric. Sci. Ain Shams Univ. Cairo, 11(1), 

47-59, 2003. 
9- Viability and Yield of Treated Seeds with An Oxygenated Aqueous Medium after Storage. 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Ain Shams Univ., Cairo, 11(1), 61-67, 2003. 
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10- Effect of Storage Temperature of Seed Bulbs and Variety on the Emergence, Bults 

Formation and Yield of Garlic. 2003. Res. Bult N.119. Agri. Res. Center, King Saud 

Univ. PP:5-27. 
 تأثير معاممة بذور بعض الخضر قبل الزراعة في تحسين اإلنبات ونوعية الشتول. مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعيةة -11

 .157-111ص:  ./1/، العدد /51. المجمد /5119
 يم أداء بعةةةةةض أصةةةةةناف الثةةةةةوم المدخمةةةةةة تحةةةةةت ظةةةةةروف البيئةةةةةة السةةةةةاحمية، مجمةةةةةة باسةةةةةل األسةةةةةد لمعمةةةةةوم الهندسةةةةةيةو تقةةةةة -15

 .11-13،ص:( 55،العدد)(5111)
 دراسةةةةة تةةةةأثير خمطةةةةات مختمفةةةةة مةةةةن أوسةةةةاط النمةةةةو فةةةةي نمةةةةو شةةةةتول البنةةةةدورة. مجمةةةةة جامعةةةةة دمشةةةةق لمعمةةةةوم الزراعيةةةةة -17

 .735-713(،ص:5(، العدد)51(،المجمد)5111)
سمسةمة -في كسر سكون درنات البطاطا. مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية GA3تأثير حمض الجبريميك  -19

 .145-111(،ص:1(،العدد)53(،المجمد)5111جية)العموم البيولو 
دراسة أهةم الصةفات االقتصةادية واإلنتاجيةة لمطةرز المحميةة مةن القةرع العسةمي. مجمةة جامعةة تشةرين لمدراسةات والبحةوث  -11

 .111-113(،ص:1(،العدد)53(،المجمد)5111سمسمة العموم البيولوجية)-العممية
ة فةي الخصةائص اإلنباتيةة ونوعيةة الشةتول. مجمةة جامعةة دمشةق تأثير معاممة بةذور بعةض الخضةر فةي أوسةاط مؤكسةج -11

 .75-11(،ص:5(،العدد)55(،المجمد)5111)لمعموم الزراعية
دراسةةة أهةةم الخصةةائص البيولوجيةةة والصةةفات الظاهريةةة الكميةةة لمسةةالالت المنتخبةةة مةةن عشةةائر الباميةةة الحورانيةةة. مجمةةة  -13

 .115-197(،ص:5(،العدد)53المجمد)(،5111)موم البيولوجيةسمسمة الع -جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية
الةةةذرة السةةةكرية عمةةةى البطاطةةةا الخريفيةةةة فةةةي إنتاجيةةةة البطاطةةةا ومعةةةدل اسةةةتغالل األرض. مجمةةةة ر نظةةةام تحميةةةل دراسةةةة أثةةة -11

 .119-131-(،ص5(،العدد)51المجمد)(،5111)سمسمة العموم البيولوجية -جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية
. مجمةة جامعةة ونات الغمة لطرز فاصولياء الميما المنتشرة في الزراعةة المحميةةمكة بعض الصفات المورفولوجية و دراس -14

 .119-117(،ص:5(،العدد)53المجمد)(،5111)سمسمة العموم البيولوجية -تشرين لمدراسات والبحوث العممية
مجمة .الربيعية تحت ظروف محافظة حمص أثر نظام التسميد في نمو محصول البطاطا و نوعية الدرنات بالعروة -51

 .111-117(،ص:1(،العدد)71المجمد)(.5111)البيولوجيةسمسمة العموم  -جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية
اختبةةار بعةةض المنتجةةات التجاريةةة العضةةوية الدباليةةة و األمينيةةة فةةي نمةةو شةةتول البنةةدورة و تحممهةةا صةةدمة التشةةتيل مجمةةة  -51

 .91-77(،ص:5(،العدد)59(،المجمد)5111م الزراعية )جامعة تشرين لمعمو 
تشةرين لمدراسةات و ت الكوسةاوانتاجيتع.مجمة جامعةفي السموك الجنسةي لنبةا Ethephonالرش بمحمول االيثيفون تأثير  -55

 99-53(،ص:1(،العدد) 54(،المجمد)5113)البحوث العممي سمسمة العموم البيولوجية
لصنفين من الكوسا في البيئةة السةاحمية.مجمة جامعةة دمشةق لمعمةوم الزراعيةة  يجنسالالتعبير التسميد االزوتي في  تأثير -57

 51-11 ص: (، 5)  العدد (،51)  ،المجمد (5114.)
لمدراسةات و البحةةوث  حمةةي. مجمةة جامعةة تشةةرينلمدراسةة التباينةات المورفولوجيةةة والصةفات االقتصةادية لعشةةائر الجةزر ا -59

 111-191( ص: 1( العدد )54( المجمد)5113) العممي سمسمة العموم البيولوجية
 تأثير بعض المركبات الدباليةة واألحمةاض األمينيةة فةي الخصةائص االنباتيةة ونوعيةة شةتول الفميفمة.مجمةة جامعةة تشةرين -51

 514-144( ص: 1( العدد )71، المجمد )(5114).سمسمة العموم البيولوجيةلمدراسات والبحوث العممية 
 .Cucurbita pepo Lولوجيةةة واإلنتاجيةةة لةةبعض السةةالالت المربةةاة ذاتيةةاو مةةن قةةرع الكوسةةا دراسةةة أهةةم الصةةفات المورف -51

 711-771(، ص: 1(، العدد )53، المجمد )(5111)مجمة جامعة دمشق لمعموم الزراعية.
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 مجمةةة جامعةةة .Cucurbita pepo L وناتهةةا فةةي قةةرع الكوسةةاومك اإلنتاجيةةةدراسةةة السةةموكية الوراثيةةة لةةبعض الصةةفات  -53
 (5111) سمسمة العموم البيولوجية.لمدراسات والبحوث العممية رين تش

 مجمة جامعة دمشق لمعمةوم الزراعيةة. .Cucurbita pepo Lدراسة قوة الهجين لبعض الصفات الكمية في قرع الكوسا  -51
(5111) 

نتةةاج محصةةول البنةةدورة ونوعيةةة الثمةةار فةةي البيةةوت البالسةةتيكية.  -54 مجمةةة جامعةةة تشةةرين أثةةر األحمةةاض األمينيةةة فةةي نمةةو وا 
 (5115)سمسمة العموم البيولوجية.لمدراسات والبحوث العممية 

(، مجمةةة جامعةةة 5119أثةةر التغطيةةة األرضةةية البالسةةتيكية واألنفةةاق المنخفضةةة فةةي اإلنتةةاج المبكةةر لمحصةةول الكوسةةا. ) -71
 .سمسمة العموم البيولوجية –تشرين لمدراسات والبحوث العممية 

 قبةةل لمنشةةر فةةي المجمةةة فةةي نوعيةةة شةةتول الممفةةوف فةةي ظةةروف الزراعةةة المحميةةة.  Dextrilتةةأثير مةةؤخر النمةةودراسةةة  -71
 .1/3/5111 مج/ص تاريخ 585/5 بموجب الكتاب رقم لمبيئات الجافة العربية

الهةةامش التسةةويقي والكفةةاءة التسةةويقية لمحاصةةيل الزراعةةة المحميةةة )خيةةار وبنةةدورة( فةةي محافظةةة طرطوس.المجمةةة سةةة درا -75
 .6(2) :158-162العربية لمبيئات الجافة 

جامعةةة تشةةرين مجمةةة تةةأثير خمطةةات مختمفةةة مةةن أوسةةاط النمةةو فةةي نمةةو شةةتول الفميفمةةة وتحممهةةا صةةدمة التشةةتيل. دراسةةة  -77
 .2015لعام  (3)، العدد(37)حوث والدراسات العممية.سمسمة العموم البيولوجية.المجمد لمب

شةةةتول الفميفمةةةة نباتيةةةة لمبةةةذور ونمو فعاليةةةة بعةةةض المخصةةةبات )العضةةةوية والحيويةةةة( فةةةي تحسةةةين الخصةةةائص اإلاختبةةةار  -79
Capsicum annum L.(38).مجمةة جامعةة تشةرين لمدراسةات والبحةوث العممية.سمسةمة العمةوم البيولوجية.المجمةد 

 .2016لعام   (4)،العدد
نتةاج  البنةدورةاختبةار  -71  .Solanum Lycopersicum Lفعاليةة بعةض المركبةات العضةوية الدباليةة واألمينيةة فةي نمةو وا 

 .2017( لعام 39مجمد)جمة جامعة البعث .الم
36- The role of grafting tomato and water melon on different rootstocke on their chemical 

contents. Intermational Journal of Agricultural Research. (2009), 4(2): 1-7. 
37- Effect of grafting tomato on different rootstocks on growth and productivity under 

glasshouse conditions Asian Journal of Agricultural Research 3(2): 47-54. 2009. 
38- Effect of retardant "Dextril" on the quality of Tomato seddlings growth of high 

temperature conditions. International Journal of Pant and Soil Sience. 3(5): 498-506. 

2014. 
 
 

 
 

ذالؽتبذادل لػة:ذ-14

 )منفرداو(. 1415كتاب خضار خاص. منشورات جامعة دمشق عام  -1
 )مشاركةو(. 1411حاصيل الحقمية. منشورات جامعة دمشق كتاب أساسيات إنتاج الم -5
 )منفرداو(. 1441كتاب إنتاج البذور. منشورات جامعة دمشق  -7
 . )مشاركةو(.1441كتاب الزراعة المحمية. بجزئيع النظري والعممي. منشورات جامعة دمشق  -9
 )منفرداو(. 1445كتاب إنتاج محاصيل الخضر. بجزئيع النظري والعممي. منشورات جامعة دمشق  -1
 .()مشاركةو  1447كتاب أساسيات إنتاج الفاكهة والخضار بجزئيع النظري والعممي. منشورات جامعة دمشق  -1
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 .1441كتاب أساسيات اإلنتاج النباتي لممعاهد المتوسطة. منشورات وزارة التعميم العالي  -3
 (.)مشاركة 5111كتاب إنتاج محاصيل الخضر الجزء العممي. منشورات جامعة دمشق  -1
 .5111منشورات جامعة دمشق  –الجزء النظري  -كتاب إنتاج محاصيل الخضر   -4
 

ذاخلرباتذالتدرودقةذوادلؼرراتذاللذأقومذبتدرودفا:ذ-15

زراعةة محميةة، إنتةاج انتاج الخضةار والفاكهةة و إنتةاج البةذور بجامعةة دمشةق وحاليةا أقةوم بتةدريس مقةرر  مرحمة البكالوريوس: -آ
 (، خضار خاص.5(، خضار )1خضار عام، إنتاج بذور، خضار )

بتدريسةةها فةةي جامعةةة دمشةةق وحاليةةا أقةةوم قمةةت  بيئةةة الخضةةار وفيزيولوجيتهةةا. –دم إنتةةاج خضةةار متقةة دبموووم الدراسووات العميووا: -ب
 .زراعة محمية متقدمبتدريس مقرر 
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ذالؾجانذادلفـقةذاللذذاركتذبفاذكعضو:ذ-16

إلنشةاء مجمةا مةن البيةوت المحميةة بالتعةاون مةا الةدائرة الهندسةية فةي جامعةة دمشةق ضةمن فريةق عمةل دراسةة فنيةة شاركت في  -1
 لألبحاث العممية. مؤلف من أربعة بيوت بالستيكية وبيت زجاجي .1411عام 

شةاركت ضةةمن فريةةق عمةةل مةن الخبةةراء العةةرب فةةي دراسةةة قوميةة حةةول تحديةةد مواصةةفات ضةبط الجةةودة ألهةةم محاصةةيل الخضةةر  -5
 .1449السودان  -الخرطوم  -والفاكهة في الوطن العربي. وذلك في مقر المنظمة العربية لمتنمية الزراعية 

ذادلفامذالعؾؿقةذوالبحثقة:ذ-17

ث عممةةةةي إلةةةةى أكاديميةةةةة موسةةةةكو لمعمةةةةوم الزراعيةةةةة فةةةةي جمهوريةةةةة روسةةةةيا االتحاديةةةةة خةةةةالل الفتةةةةرة الواقعةةةةة بةةةةين أوفةةةةدت بمهمةةةةة بحةةةة
 .4/4/1444و 4/7/1444

ذاإلذرافذعؾىذالردائ ذالعؾؿقة:ذ-18

   رسائل الماجستير: - أ
 أصناف تركيبية من الذرة السكرية محمياو. )جامعة دمشق( طاستنبا -1
 فاصولياء/ في تحسين الغمة. )جامعة دمشق( -ولية/ ذرةدراسة تأثير النظم الزراعية المحص -5
 )جامعة دمشق( تأثير موعد الزراعة والكثافة النباتية في انتاج ونوعية بذور أصناف مختمفة من المفت الزيتي. -7
 )جامعة دمشق( توصيف وتقييم طرز البامياء المنتشرة في الزراعة المحمية الستخدامها في برامج التربية. -9
 )جامعة دمشق( الزراعة ودرجات الحرارة تخزين األبصال في كمية محصول الثوم ونوعيتع.أثر موعد  -1
 توصيف وتقييم طرز الباذنجان المنتشرة في الزراعة المحمية الستخدامها في عممية التحسين الوراثي)جامعة دمشق( -1
 )جامعة دمشق( .أثر طرائق انتاج الشتول وأوساط التجذير في نوعية الشتول وكمية محصول البندورة -3
 )جامعة تشرين( توصيف وتقييم طرز القرع المنتشرة في الزراعة المحمية الستخدامها في برامج التربية. -1
نتاجيتهاتأثير بعض المعامالت في كسر سكون درنات الباطاطا  -4  )جامعة تشرين( تحت ظروف العروة الخريفية. وا 

 )جامعة تشرين( الستخدامها في برامج التربية. لمحميةتوصيف وتقييم طرز الفاصولياء المنتشرة في الزراعة ا -11
نتاجية محصول البطاطا الخريفي. -11  )جامعة تشرين( أثر نظام تحميل الذرة السكرية عمى البطاطا في نمو وا 
 )جامعة تشرين( تقييم طرز الجزر البمدي وتحسينها بطريقة االنتخاب الفردي لمنباتات. -15
 )جامعة تشرين( بطريقة االنتخاب الفردي لمحصول عمى طرز اقتصادية.تحسين العشائر المحمية من البامية  -17
)جامعةةة  دراسةة العالقةةة بةةين موعةةد الزراعةةة ونظةةام التسةةميد فةةي إنتاجيةةة محصةةول البطاطةةا ونوعيتةةع تحةةت ظةةروف المنطقةةة الوسةةطى. -19

 تشرين(
 )جامعة دمشق( زر والفميفمة.أثر المخصبات العضوية في الخصائص االنباتية، ونوعية الشتول، وانتاجية محصولي الج -11
 بندورة/ في محافظة طرطوس.)جامعة دمشق(–دراسة اقتصادية لتسويق منتجات الزراعة المحمية/ خيار  -11
 )جامعة تشرين( نتاج ونوعيتع تحت ظروف الزراعة المحميةتقييم فعالية بعض المخصبات العضوية في نمو البندورة وكمية اإل -13
نتاجية محصول الكوسا. )جامعة تشرين(ية واألنفاق المنخفضة في أثر التغطية األرضية البالستيك -11  نمو وا 
نتاجيةة نبةات الباذنجةان فعالية بعض مستخمصةات األعشةاب البحريةة التجاريةة وأثرهةا فةي نمةو و تقييم  -14  Solanum melongena Lا 

 تحت ظروف الزراعة العضوية.جامعة تشرين.
 رسائل الدكتوراه: - ب

 )جامعة دمشق(  1-زيادة فعالية االنتخاب وأثر طرائقع المختمفة في الحفاظ عمى نقاوة الصنف التركيبي لمذرة السكرية روطة -1
رة والبطةيخ األحمةر المطعمةين عمةى أصةول مختمفةة وأثةر ذلةك دراسة العالقة المتبادلةة بةين األصةل والطعةم لكةل مةن محصةولي البنةدو  -5

 جامعة تشرين.في النمو واالنتاجية.
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جامعةةة ./.Cucurbita pepo L دراسةةة السةةموكية الوراثيةةة لةةبعض الصةةفات االقتصةةادية فةةي سةةاللة مربةةاة ذاتيةةاو مةةن قةةرع الكوسةةا / -7
 تشرين.

نتاج البندورة ضمن ظروف الزراعة المحمية ةمتبادلال ةالقفعالية بعض المخصبات الحيوية والعتقييم  -9  جامعة تشرين..في نمو وا 
وكميةةةة اإلنتةةةاج  .Solanum Tuberosum Lلبطاطةةةا فعاليةةةة بعةةةض المخصةةةبات العضةةةوي والحيويةةةة فةةةي نمةةةو نبةةةات ااختبةةةار  -1

 ونوعيتع.جامعة تشرين.
ذادل متراتذوالـدواتذالعؾؿقةذاللذذاركتذبفا:ذ-19

 الواقةةةةةةةةةةةا واسفةةةةةةةةةةةاق  التةةةةةةةةةةةي أقامهةةةةةةةةةةةا المجمةةةةةةةةةةةس األعمةةةةةةةةةةةى لمعمةةةةةةةةةةةوم ووزارة التعمةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةالينةةةةةةةةةةةدوة تسةةةةةةةةةةةويق الخضةةةةةةةةةةةار والفاكهةةةةةةةةةةةة   -1
فةةي رحةةاب جامعةةة تشةةرين. تقةةدمت خاللهةةا بورقةةة عمةةل حةةول الوضةةا الةةراهن إلنتةةاج الخضةةار وانعكاسةةع عمةةى  5111نيسةةان/ 5-7/

 تسويقها.
تقةةدمت خاللهةةا بورقةةة عمةةل حةةول إنتةةاج  5111مةةول//أي9-5الفرنسةةية حةةول التعةةاون فةةي مجةةال البحةةوث الزراعيةةة / -النةةدوة السةةورية  -5

 البندورة(. -البذور الهجينة ألهم المحاصيل الخضرية )الخيار 
مةةا المشةاركة فةةي الةةدورة التدريبيةة القطريةةة فةةي مجةال إدارة البيةةوت المحميةةة والتةةي أقامتهةا المنظمةةة العربيةةة لمتنميةة الزراعيةةة بالتعةةاون  -7

 قمت خاللها بإلقاء عدة محاضرات عممية متخصصة. .5115ذار/ل/17-4 ا بينةان مةة عمةةة بسمطنةوزارة الزراعة الثروة السمكي
ندوة عممية بعنوان : واقا زراعة البطاطا في سوريا ،معوقاتها و لفاق تطويرها .التي أقيمت في جامعة دمشةق فةي الفتةرة الواقعةة مةن  -9

اإلصةةابة بةةاألمراض الفيروسةةية فةةي إنتاجيةةة محصةةول البطاطةةا و نوعيةةة  .شةةاركت فيهةةا بورقةةة عمةةل بعنةةوان تةةأثير 5111شةةباط  7-9
 الدرنات.

مةةا وزارة  نبالتعةةاو العربيةةة لمتنميةةة الزراعيةةة  المنظمةةةالمشةةاركة فةةي دورة تدريبيةةة فةةي مجةةال الزراعةةة المحميةةة المتكاممةةة التةةي أقامتهةةا  -1
 محاضرات عممية متخصصة. عدةت خاللها بإلقاء .قم 5114نيسان  4-9البمديات و الزراعة في مممكة البحرين مابين 

ذالدوراتذالتدروبقةذاللذاتبعفا،ذوتوارخيفا:ذ-21

دورة مكثفةةة حةةول اسةةتخدام النظةةائر المشةةعة فةةي الزراعةةة التةةي أقامهةةا قسةةم الراديوبيولوجيةةا والفيزيائيةةة النوويةةة التطبيقيةةة فةةي أكاديميةةة 
 .54/1/1444-11موسكو لمعموم الزراعية في الفترة الواقعة بين 
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