
 السرية الذاتية
      ------------------------------------------------- 
 عمر دمحم فاروسي االسم الثالثي: -1
 البياانت الشخصية:  -2

  21/5/1951مكان واتريخ الوالدة: الالذقية •      
 اجلنسية: ع.س•      
 اللغة االنكليزية  ،اللغة البغارية - اللغات:•       
          / تنظيم وختطيط اإلنتاج الزراعي / دكتوراه يف العلوم االقتصادالعلمية:  تادلؤىال -3
 أســـتاذ :ادلرتبة العلمية -أ -4

يف قسم االقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جبامعة  أســـتاذ الوضع الوظيفي احلايل: -ب     
 سورية. –الالذقية  – تشرين

 اخلربات:  -5
 أقوم بتدريس ادلقررات اآلتية:  حالياً : دريس والتدريبيف رلال الت -أ       

زلاسبة زراعية، تصنيف وتدريج ادلنتجات الزراعية، أسس اإلدارة واحملاسبة الزراعية، 
 ، مبادئ التسويق الزراعي . تنظيم وختطيط اإلنتاج الزراعي

 رجخالدراسات العليا ومشاريع الت طالبأقوم ابإلشراف على يف رلال التدريب  
الكتب ادلؤلفة : تصنيف وتدريج ادلنتجات الزراعية ، إدارة ادلزارع واحملاسبة  –ب        

 الزراعية ، زلاسبة زراعية ، ادلوارد الزراعية العربية ، تسويق زراعي .
 األوراق واألحباث العلمية:  -ج       

-14ة يف الزراعـــــللتقـــــاانت احلديثـــــة  لـــــ ادلشـــــاركة يف ادلـــــؤ ر الثا -           
 مجهورية مصر العربية. – جامعة القاىرة -كلية الزراعة   -2225/ 16/11
/ 32/12-28ادلشــــــــاركة يف ادلــــــــؤ ر الثــــــــا  للتقــــــــاانت احلديثــــــــة  -           

 مجهورية مصر العربية.  – جامعة القاىرة -كلية الزراعة   -2222
ـــــامن عشـــــر  -             يكـــــاردا، ،ا3/12/2222-2ادلشـــــاركة يف ادلـــــؤ ر الث

 . اجلمهورية العربية السوريةحلب، 



، ادلدرســة 9/7/2221-7إدارة ادلــوارد البشـرية نـدوة ادلشـاركة يف  -            
 .                 دمشق، اجلمهورية العربية السورية والتكنولوجيا،العربية للعلوم 

ـــع  -             جامعـــة  ،26/4/2221-24ادلشـــاركة يف ادلـــؤ ر الزراعـــي الراب
 .  ، ادلملكة األردنية اذلامشيةنجرش، عما

 3-2 -الواقع واآلفاق -والفواكو يف ندوة تسويق اخلضار ادلشاركة -             
األعلــى للعلــوم يف وزارة التعلــيم العــايل يف دمشــق، كليــة  س، اجمللــ2222نيســان 
 . جامعة تشرين الزراعة،

-24علميــــة الســــورية للمعلوماتيــــة نــــدوات اجلمعيــــة ال ادلشــــاركة يف -            
 .دمشق، اجلمهورية العربية السورية ،1999 -1995أعوام  ( نيسان29
، ادلدرســة 9/7/2221-7إدارة ادلــوارد البشـرية نـدوة ادلشـاركة يف  -            

 .دمشق، اجلمهورية العربية السورية والتكنولوجيا،العربية للعلوم 
 3-2 -الواقع واآلفاق -والفواكو يف ندوة تسويق اخلضار ادلشاركة -              

 الزراعة،األعلى للعلوم يف وزارة التعليم العايل يف دمشق، كلية  س، اجملل2222نيسان 
 .جامعة تشرين
: الكفاءة التسـويقية حملصـويل البنـدورة والبطاطـا  2225فاروسي، عمر  -               

لـــد ادلـــؤ ر الثالـــ  للتقنـــات احلديثـــة يف الزراعـــة، كليـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. رل
 الزراعة، جامعة القاىرة، مجهورية مصر العربية.

دراسـة اقتصـادية لتسـويق التفـاح يف السـاح    : 2221، عمر فاروسي -               
  سلسلة العلوم الزراعية. العلمية، السوري . رللة جامعة تشرين للدراسات والبحوث

دراســـة اقتصـــادية  ليليـــة إلنتـــاج التفـــاح يف   : 2222فاروســـي، عمـــر  -               
سلســـلة العلـــوم  الســـاح  الســـوري .رللـــة جامعـــة تشـــرين للدراســـات والبحـــوث العلميـــة،

   الزراعية.
: دراسة اجلدوى االقتصادية لزراعـة الزيتـون يف  2222، عمر فاروسي  -               

سلســلة العلـــوم  عــة تشـــرين للدراســات والبحــوث العلميــة،الســاح  الســوري ، رللــة جام
  الزراعية



دراســـــة الواقــــع الـــــراىن لزراعـــــة وتســـــويق  : 1992عمـــــر ،فاروســــي   -                
رللـة جامعـة تشـرين للدراسـات والبحـوث  احلمضيات يف زلافظة الالذقيـة وففـاق تطورىـا.

  (4رللد   سلسلة العلوم الزراعية ، العلمية،
: دور القطـــاع الفالحـــي التعـــاو  يف اإلنتـــاج 1992، عمـــر فاروســـي  -                

سلســلة العلــوم  رللــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث العلميــة، الزراعــي يف ســورية ،
 (  12رللد    الزراعية ،
             يف اجملال اإلداري وادلهين:  -د        

تصاد الزراعي يف كليـة الزراعـة جبامعـة تشـرين اعتبـاراً رئيس قسم االق -                      
 .31/8/1999ولغاية  1997 /1/9من 

 رئــيس قســم االقتصــاد الزراعــي يف كليــة الزراعــة جبامعــة تشــرين اعتبــاراً  -                 
 .31/8/2221ولغاية  1/9/1999من 

 جبامعــة تشــرين اعتبــاراً رئــيس قســم االقتصــاد الزراعــي يف كليــة الزراعــة  -                 
  31/8/2223ولغاية  1/9/2221من 

 رئــيس قســم االقتصــاد الزراعــي يف كليــة الزراعــة جبامعــة تشــرين اعتبــاراً  -                 
  32/9/2228ولغاية  1/9/2227من 

  


