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 جامعة تشرين. -كمية الزراعة  –قسم اإلنتاج الحيواني في: أستاذ الوظيفة الحالية

 الشهادات العممية التي يحممها: 

( في العموم الزراعية تغذية حيوان من معهد فيزيولوجيا وتغذية Dr SCدكتوراه عموم.) .1
 .1892ألمانيا االتحادية سابقا عام  –جامعة غوتنجن  –الحيوان 

 .1892جامعة اإلسكندرية  –ماجستير في العموم الزراعية )تغذية حيوان( كمية الزراعة  .2
 ورية العربية السورية.الجمه –جامعة دمشق  -كمية الزراعة –في العموم الزراعية  إجازة .3

 الوظائف العممية:

 جامعة تشرين.  -كمية الزراعة -أستاذ في قسم اإلنتاج الحيواني  -1

 النشاط العممي:

 المواد والمقررات التي قام بتدريسها : -1

 .أساسيات تغذية الحيوان لمسنة الخامسة الشعبة العامة 
 .تغذية حيوان لطالب الدبموم قسم اإلنتاج الحيواني 



  العمف لمسنة الرابعة إنتاج حيواني.مواد 
 .حظائر ومباني لمسنة الرابعة إنتاج حيواني 
 .فيزيولوجيا حيوان لمسنة الرابعة إنتاج حيواني 
 .فيزيولوجيا حيوان متقدم لطالب الماجستير 

 المؤتمرات والندوات العممية والدورات التي شارك بها: -2

 جامعة تشرين عام  -كمية الزراعة -حيوان ندوة استخدام المخمفات الزراعية في تغذية ال
2001. 

  دورة تدريبية في فيترن هاوزن ألمانيا الغربية سابقاً لمدة ستة أشهر حول طرائق التدريس
 .1892وطرق إيصال المعمومات عام 

 .دورة اطالعية لمدة ثالثة أشهر في جوتنجن ألمانيا الغربية 

 األبحاث المنشورة والكتب المؤلفة: -3

  التسميد المعدني في التركيب الكيميائي لمحمبة. منشورات جامعة تشرين عام تأثير
2001. 

  تأثير المادة الحاممة لمبروتين واإلضافات الغذائية )الخمائر( عمى نشاط الكائنات الدقيقة
 ألمانيا الغربية. -1899في الكرش االصطناعي عام 

 ة المستهمكة والزيادة اليومية في تأثير معاممة الحبوب الذرة بمحمول اليوريا عمى الكمي
 مجمة جامعة تشرين. 2004الوزن عند أغنام العواس السورية عام 

  2010تأثير الخالئط العمفية في التركيب الكيميائي لألعالف. 
  تأثير الخالئط العمفية في معامالت  هضم المادة الجافة بطريقة الهضمInvitro 

2011. 
 مصر  -جامعة اإلسكندرية -رسالة ماجستير -فيمياتتأثير التغذية عمى اإلصابة بالط

 .1892عام 
 ( عمى تسمين  بيتا اوستراديول 19تأثير منشطات النمو الهرموني ) التستوستيرون و

 .1892رسالة دكتوراه عام  –العجول 



  1889- 1889كتاب إنتاج األبقار لطالب المعاهد المتوسطة الزراعية في سورية عام .
 منشورات جامعة دمشق.  

 رسائل الدراسات العميا التي يشرف عميها:-4

  تأثير إضافة أوراق الفول والفصة في عميقة الدجاج البياض عمى رسالة ماجستير بعنوان
 . الناتج إنتاجية ومواصفات البيض

  وفيتامين تأثير إضافة الميرمية   ماجستير بعنوانرسالةc   إلى الخمطات العمفية عمى
  بعض المؤشرات الدموية واإلنتاجية لفروج المحم

 دراسة تأثير المعامالت المختمفة لخميط من درنات الشوندر السكري  رسالة ماجستير بعنوان
  الكرشلكيميائي ومعامل التهدم في اوالتبن عمى الحفظ والتركيب 

  تقدير معامل هضم كل من المخمفات الخضراء لمفول البمدي و رسالة ماجستير بعنوان
 البازالء بطريقة أكياس النايمون

  تحري وجود ثماالت بعض الصادات الحيوية في منتجات الدواجن رسالة دكتوراه بعنوان
 .بالمشاركة المستخدمة في تغذية اإلنسان
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