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  تاريخ الحصول عمى شهادة الدكتوراه، واسم البمد والجامعة:  -3
 غوديممو ـ ىنغاريا / جامعة  1994                          

 االختصاص العام : دكتوراه فمسفة في العموم الزراعية -4
 في عمم تغذية الحيواندكتوراه االختصاص الدقيق:  -5
 الشهادات السابقة لمدكتوراه وتواريخها، ومكان الحصول عميها:  -6
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 20/9/1995:)اليوم والشير والعام(تاريخ التعيين في الجامعة  -7
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 الكمية والجامعة التي درس بها لمحصول عمى المؤهل الجامعي، مع ذكر التاريخ:  -9

 1980ـ 1976جامعة تشرين ـ كمية الزراعة ـ     
 A takarmany adag eltero feherje es nyersrostلمغة التي كتبت بيا : عنوان األطروحة با - 10

koncentraciojanak hatasa a hizobaranyok taplalo anyag ertekesitesere es 
vagoertekere . 

  Different influence of protein : اإلنكميزية عنوان األطروحة بالمغة - 11
and raw fiber concentration of fodder doses on the nutrition consumption and 

slaughter value of fatted lambs.  
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 المغات األجنبية، ودرجة اإلتقان:  -13
 ودرجة اإلتقان جيدة كتابًة ومحادثةً. الينغارية*      
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 رقم العدد وتاريخ النشر المجمة الناشرة عنوان البحث

تأثير المركبات الخشنة )المالئة (  -
عمى القيمة الغذائية لممركبات األخرى 

 عند المجترات

 THE EAAPالمؤتمر الدولي 

BERLIN -42 
42 – 8/12/1991 

تأثير عنصر السيمينيوم عمى محتوى  -
الدم من أنزيم جموتاثيوم بروكسيديز 

 عند النعاج

 THE EAAPالمؤتمر الدولي 

BERLIN -42 
42 – 8/12/1991 

دراسة تغيرات الكفاءة التحويمية  -
لمعناصر الغذائية لنعاج العواس في 

 مختمف فصول العام

 -مجمة تربية وتغذية الحيوان 
 بودابست

 1994 – 4مجمد 

التغيرات الفصمية لمحتوى بالزما  -
 2002أيمول  3العدد  29المجمد  األردن -مجمة دراسات  عند  E وفيتامين  Aالدم من فيتامين 



  التراكيب الوراثية المختمفة من النعاج
  

تأثير استخدام البموكات العمفية عمى الكمية المستيمكة والزيادة الوزنية اليومية في الوزن عند  -
  2004/ 2/ عدد /26مجمد / – مجمة جامعة تشرين .حمالن العواس 

تأثير استخدام المكعبات العمفية عمى كل من الكمية المستيمكة وزيادة الوزن الحي ومعدل  -
مجّمة .  ىضم المادة العضوية والمادة العضوية الخالية من اآلزوت واأللياف الخام عند األغنام 

 جامعة حمب.
  نتاجيةاإلتأثير استخدام المكعبات العمفية في عالئق تسمين الخراف عمى بعض المؤشرات  -
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 المستيمكة وزيادة الوزن الحي ومعّدل ىضم المادة العضوية والمادة  لكمية مى كل منع         
 العضوية الخالية من اآلزوت عند األغنام( التي أقيمت في جامعة حمب تاريخ          
         21/11/2004. 

 ـ المشاركة في ندوة اقتصاديات اإلنتاج الزراعي في الساحل السوري وآفاق تطوره  ب    
التـي أقيمـت  بمقال عنوانو : اقتصاديات تسمين العجول 2005نيسان ـ   11 – 10خ تاري         

 .في جامعة تشرين
 ـ المشاركة في ندوة األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان وأثرىا عمى صحة  ج    

 بمقال عنوانو: استخدام المخمفات الزراعية غير  2005آيار ـ  16 – 15المجتمع تاريخ        
 التي أقيمت في جامعة تشرين إلنساناالتقميدية في تغذية الحيوان وأثرىا عمى صحة الحيوان و         

بتقــديم  المشــاركة فــي المــؤتمر العممــي الحــادي عشــر لتغذيــة الحيــوان فــي جامعــة عــين شــمس -د    
اليوميــة فــي تــأثير اســتخدام البموكــات العمفيــة عمــى الكميــة المســتيمكة والزيــادة الوزنيــة بحــث عنوانــو : 

جميوريـة  -مدينـة األقصـر – 2007/  11/  15 -12خالل الفترة مـن  الوزن عند حمالن العواس
 مصر العربية .



المشاركة فـي نـدوة اإلنتـاج الحيـواني بعنـوان : )صـناعة المكعبـات العمفيـة وتأثيرىـا فـي تغذيـة  -و    
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المشاركة في ورشة العمل العممية حول : ) واقع الثروة الحيوانية في محافظة الالذقيـة وآفـاق  -ي    
 2007/  8/  30تطويرىا ( بتاريخ 

بـدعوة مـن  2008تركيا في شير آذار عـام  –المشاركة في المعرض الزراعي بمدينة أضنا  -ك    
 غرفة زراعة حمب .
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