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دكخىراٍ :دكتىزاِ في انعهىو انصزاعيخ  -األكبديًيخ انصزاعيخ في نىثهيٍ  -ثىنُدا .1991
بكبلىريىش :ثكبنىزيىض في انعهىو انصزاعيخ  -جبيعخ تشسيٍ  -انالذقيخ  -ظىزيخ .1991
أظتبذ في قعى وقبيخ انُجبد يُر حصيساٌ 6112
َبئت عًيد كهيخ انصزاعخ نهشؤوٌ اإلدازيخ وانطالة جبيعخ تشسيٍ يُر أيهىل 6119
الخبراث العلويت:
  33هٌشىر علوي هحكن هٌهب: 66يقبالد يُشىزح في يجالد يحهيخ ( 11يقبل يُشىز في يجهخ جبيعخ تشسيٍ 6 ،يقبل يُشىز في يجهخ
جبيعخ ديشق 1 ،يقبل يُشىز في يجهخ جبيعخ حهت 6 ،يقبل يُشىز في يجهخ جبيعخ انجعج 1 ،يجهخ ثبظم األظد
نعهىو انهُدظخ انصزاعيخ 1 ،في يُشىزاد انًجهط األعهى نسعبيخ انفُىٌ واآلداة وانعهىو االجتًبعيخ ديشق1 ،
في يطجىعبد انًجهط األعهى نهعهىو)
  5هٌشىر اث علويت هحكوت في هجلت وقبيت الٌببث العربيت  6هٌشىراث علويت في هجالث عبلويت هحكوت هٌهب: 6يقبل في يجهخ 6 ،SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science
يقبل في يجهخ  1 ،Roczniki nauk Rolniczych, Seria Eيقبل في يجهخ 1 ،Wiad. of. Entomol.
يقبل في كتبة .Behaviour and impact of Aphidophaga
هشرف على  41رضبئل هبجطخير و 6أطروحت دكخىراٍ  4هشرف علوي على ضير دراضت هعيذ هٌهب:
 9زظبئم يبجعتيس يُجصح 1 ،أطسوحخ دكتىزا ح يُجصح 1 ،أطسوحخ دكتىزاح يُجصح يشبزك ثبإلشساف1 ،
زظبئم يبجعتيس قيد اإلَجبش 1 ،زظبنخ يبجعتيس يشبزك ثبإلشساف قيد اإلَجبش 1 ،أطسوحخ دكتىزاِ قيد
اإلَجبش 1 ،يشسف عهًي عهى ظيس دزاظخ يعيد.
 47هشبركت كعضى في لجبى حكن لرضبئل هبجطخير ودكخىرة
الخبراث الوهٌيت:
عضى في كل هي :جًعيخ تطىيس وتحعيٍ األداء  ،ADIPانجًعيخ انعسثيخ نىقبيخ انُجبد  ،ASPPانجًعيخ
انعهًيخ انعىزيخ نهًعهىيبتيخ َ ، SCSقبثخ انًهُدظيٍ انصزاعييٍ في ظىزيخَ ،قبثخ انًعهًيٍ في ظىزيخ ،TS
انًُظًخ اندونيخ نهًكبفحخ انحيىيخ .IOBC
 دوزح في قيبدح انحبظىة  ،ICDLجبيعخ تشسيٍ ،انالذقيخ ،ظىزيخ يهبزح في ثسايج انًعهىيبتيخ،Internet ،Microsoft Office : يهبزح في انعًم عهى ثسايج انتحهيم اإلحصبئي.شبركج في لجبى ًىعيت هع وزارة السراعت واإلصالح السراعي هٌهب:
عضووى انهجُووخ انفُيووخ ندزاظووخ احتيووبع انقطووس انعسثووي انعووىزز يووٍ انًجيووداد انصزاعيووخ .عضووى انًجهووط انعهًوووي
االظتشوبزز نهًجيووداد .عضوى انهجُووخ انًسكصيووخ آلفوبد انصيتووىٌ .عضوى يجًىعووخ عًووم انًُطقوخ انعووبحهيخ (يسكووص
ثحىث ثىقب) نهًكبفحخ انًتكبيهخ نآلفوبد .عضوى انهجُوخ انعهًيوخ ندزاظوخ انجوسايج انتطجيقيوخ نهًكبفحوخ انًتكبيهوخ آلفوبد
انحًضيبد .عضى نجُخ أثحبث انًكبفحخ انحيىيخ وانًتكبيهخ نهرثبثخ انجيضبء انصىفيخ.
الخبراث الخذريطيت:
 هكلف ببلخذريص لوقرراث:ض 1وقبيخ َجبد ،ض 5وقبيخ َجبد ،وحساع وثيئخ ،وثعبتيٍ ،عبيخ ،ض  1يقسزاد دزاظبد عهيب يبجعتيس
كخب هؤلفت:
آفبد األشجبز انحساجيوخ َظوسز وعًهوي ،انًكبفحوخ انحيىيوخ وانًتكبيهوخ انجوصء انُظوسز ،انًكبفحوخ انًتكبيهوخ انجوصء
انُظسز ،يىزفىنىجيب وتصُيف انحشساد انجصء انُظسز وانعًهي.
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