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 السيرة األكاديمية: -2

  .ألمانيا –جامعة فيلهلم بيك روستوك  -الحيوانرعاية وتغذية دكتوراه دولي االختصاص:  •

 العلمية :تاريخ التعيين بعضوية هيئة التدريس والمرتبة  •

 .كلية الزراعة ،جامعة دمشق  ،تخصص إنتاج حيواني  -: درجة اإلجازة الخاصة في الهندسة الزراعية  8516• 

 . دمشقجامعة  –كلية الزراعة : دبلوم انتاج حيواني  1981• 

 جامعة تشرين . –كلية الزراعة  –في قسم اإلنتاج الحيواني  ا ًمعيد :  1982شباط  •

 ألمانيا. -في العلوم الزراعية دولي : درجة دكتوراه 1988كانون أول  •

 .جامعة تشرين  - كلية الزراعة -في قسم اإلنتاج الحيواني ا ًمدّرس : 1990حزيران  •

 جامعة تشرين . -كلية الزراعة -في قسم اإلنتاج الحيواني ا ً مساعد ا ً: أستاذ1996حزيران  •

 بوظيفة أستاذ مساعد في قسم اإلنتاج الحيواني . - كلية الزراعة - إلى جامعة البعث نقل:  1997آب  •

     .جامعة البعث -كلية الزراعة -في قسم اإلنتاج الحيواني درجة أستاذ:  2002كانون أول  •

/ المنتجات الحيوانية الرئيسية 1/ :مرجع علمي &  (نظري +عملي )/ عشر 12: /المؤلفة  عدد الكتب العلمية• 

 الثانوية .

ً 37عدد البحوث العلمية المنجزة والمنشورة والمحكمة : / •  ./ بحثا

ً 34عدد البحوث العلمية التي شارك بها بمؤتمرات علمية : /•   و ورقة عمل . / بحثا

 / بحوث.5عدد البحوث العلمية قيد اإلنجاز والنشر /• 

قيد  منجزة واثنتان منها 4رسائل دكتوراه  6و قيد اإلنجاز  4ماجستير منجزة و  رسائل 12اإلشراف على • 

 .اإلنجاز

) جامعة  البعث ( و كليه السياحةو) تشرين  بجامعتي شراف على العديد من مشاريع التخرج بكليات الزراعةإلا• 

 .البعث (



 : الدورات المتبعة/المهارات -3

 ة.سوري ،دمشق ،وزارة التنمية اإلدارية ،دورة تدريبية حول التنمية اإلدارية 2016  -1

  ة.سوري ،دمشق ،وزارة التنمية اإلدارية ،دورة تدريبية في األطر القيادية   2-2015

 ة.سوري حمص، ،وزارة التنمية اإلدارية ،دورة تدريبية حول التنمية اإلدارية  2015 -4

 ة.سوري حمص، ، ،جامعة البعث، مؤتمر الرؤيا الجديدة في اإلسكان المستدام  2015 - 4

 حمص، ،جامعة البعث، برنامج تدريبي ،تحديد االحتياجات ووضع الخطط والموازنات التدريبية 2010 -5

  ة.سوري

 ة.سوري حمص، ،جامعة البعث ،برنامج تدريبي لتحديد الخطط والموازنات التدريبية 2008 -6

دورة تدريبية حول تقيم الحالة الصحية وانعكاساته على الحالة اإلنتاجية و التناسلية عند أبقار الحليب  2007 -7

  .ألمانيا، مركز البحوث العلمية دومرستورف

  .ألمانيا، دورة تدريبية في تحكيم الحيوانات الزراعية في المعارض الدولية 2007 -8

 .ألمانيا، دورة تدريبية في أسس تحديد القيمة االقتصادية واالحتياجات العلمية 2006 -9

  .مصر، القاهرة، دورة تدريبية في معالجة مشاكل الزراعة والزراعة المستدامة 2005 -10

   ة.سوري حمص، ،جامعة البعث، دورة تدريبية في معالجة الصرف الناتجة عن معامل السكر 2003 -11

 ة.سوري حمص، ،جامعة البعث، ةسوري ،ةألماني ندوة معالجة الصرف الصناعي 2003 -12

 .األماني ،دورة حول معالجة الصرف الصحي وطرق معالجتها 2002 -13

الدورة التدريبية الخاصة بتربية وحماية الحيوانات الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة المركز  2000 -14

  .، سوريةدمشق ،العربي للدراسات أكساد

  ة.سوري حمص، ،جامعة البعث، البرنامج الوطني الجامعي للمعلوماتية 2000 -15

 العلمية   الوظائف المهام اإلدارية و -5

 .2681جامعة البعث  –كلية الزراعة  –رئيس قسم اإلنتاج الحيواني  -1

 .2013-2017نائب رئيس جامعة البعث للشؤون اإلدارية والطالبية  -2

 .2013جامعة البعث -عميد كلية السياحة  -3

 .2010-2012 ( جامعة البعث) نائب عميد كلية السياحة للشؤون اإلدارية والطالبية  -4

 .2001-2005 ) جامعة البعث ( نائب عميد كلية الزراعة للشؤون اإلدارية والطالب -5

 .2686-2660(  جامعة البعث) كلية الزراعة  _رئيس قسم اإلنتاج الحيواني  -6

 .8551عضو مجلس قسم اإلنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة البعث  -7

 .8556عضو مجلس قسم اإلنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة تشرين -8

 .2004عضو الهيئة العلمية لتحرير مجلة دواجن سورية منذ  -9

 .2001محافظة حمص منذ  -دواجن العضو لجنة مربي  -11

 .1992حمص منذغرفة زراعة  -عضو لجنة مربي األبقار  -11

 . 2660منذ   GEIR رئيس رابطة خريجي الجامعات األلمانية في سورية للزراعة والطب البيطري -12



 حتى تاريخه . 2009منذ  عضو لجنة التخطيط اإلقليمي في محافظة حمص -13

14-   ً  إضافة لمهمة نائب إداري . 2015اشهر  4مفتوح لمدة التعليم ال لشؤون نائب رئيس الجامعة تكليفا

15-  ً  للعميد .  إضافة لمهمة نائب إداري 2003اشهر  3عميد كلية الزراعة لمدة  تكليفا

 كلّف بها ومّدتها :تي المهمات الحزبية ال -6

 .1984عضو عامل في حزب البعث العربي االشتراكي منذ عام  -8

 8511 -1985عضو قيادة فرقة وأمين فرقة )التنظيم القومي( بألمانيا  -2

 .2004 – 1998عضو قيادة فرقة كلية الزراعة بجامعة البعث  -0

 .2010 - 2004عة بجامعة البعث اأمين الفرقة الحزبية في كلية الزر -4

 .2013 – 2010عضو قيادة فرقة كلية الزراعة بجامعة البعث من عام  -9

 النشاط العلمي : -7

 : التدريسيةوالمقررات المهام التدريسية 

 الجامعة الكلية السنة صفة المقرر اسم المقرر الرقم

 تشرين الزراعة األولى نظري + عملي علم الحيوان العام 1

 تشرين الزراعة الثانية نظري + عملي فيزيولوجيا الحيوان 2

 أساسيات اإلنتاج 3

 الحيواني

 تشرين الزراعة الثانية نظري + عملي

 تشرين الزراعة الثالثة نظري + عملي تربية الحيوان 4

 الرابعة نظري + عملي األبقار والجاموس 5

إنتاج  تخصص

 حيواني

 تشرين الزراعة

الخامسة   نظري + عملي الخيول والجمال 6

تخصص إنتاج 

 حيواني

 تشرين الزراعة

تغذية  أساسيات 7

 الحيوان والدواجن

 تشرين الزراعة الخامسة نظري + عملي

 الخامسة نظري + عملي إنتاج الجلود والفراء 8

تخصص إنتاج 

 حيواني

 تشرين الزراعة

 تشرين الزراعة الدراسات العليا نظري + عملي المنتجات الحيوانية 9

 البعث الزراعة الرابعة نظري + عملي تربية الدواجن 10

 البعث الزراعة الخامسة نظري + عملي تغذية الحيوان 11

 

12 

الثالثة  تعليم  نظري الدواجن

 مفتوح

 البعث الزراعة

الرابعة  تعليم  نظري أغنام وماعز 13

 مفتوح

 البعث الزراعة

 البعث الزراعة الدراسات العليا نظري + عملي تغذية الحيوان متقدم 14

 البعث الزراعة الدراسات العليا نظري + عملي المنتجات الحيوانية 15

وراثة و تربية  16

 الحيوان

 البعث الزراعة االدراسات العلي نظري + عملي



 البعث السياحة السنة الثانية نظري + عملي اإلنتاج الغذائي 17

 اإلنتاج الغذائي 18

 -1- 

 البعث السياحة الثالثة نظري + عملي

 اإلنتاج الغذائي 19

 -2- 

 البعث السياحة الرابعة نظري + عملي

األولى  تعليم  نظري ثقافة غذائية 20

 مفتوح

 البعث السياحة

 البعث السياحة األولى نظري مبادئ علم االغذية 21

اإلشراف على  22

العديد من مشاريع 

 التخرج

 الزراعة الخامسة نظري + عملي

 والسياحة 

 تشرين

 والبعث 

 

 األبحاث العلمية المنجزة والمحّكمة والمنشورة :   -8

العلمية، سلسلة (  :استخدام كسبة الزيتون في تغذية المجترات، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث 1992)  -

 العلوم الزراعية .

(: تأثير الدالئل األساسية للعوامل المناخية  درجة الحرارة ، نسبة الرطوبة ، سرعة الرياح ، حركة 1997) -

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث الهواء على العوامل اإلنتاجية لألبقار الحلوب في الساحل السوري، 

 الزراعية .، سلسلة العلوم العلمية

(: دراسة تأثير بعض المعايير وطرق الرعاية على نمو وتطّور العجول الصغيرة، مجلة جامعة تشرين 1998) -

 للدراسات والبحوث العلمية ، سلسلة العلوم الزراعية . 

بعث مجلة جامعة ال(: دراسة أولية للبيئة الحيوانية في موقع جزيرة الثورة في القطر العربي السوري، 2001) -

 / . 23مجلّد /للدراسات والبحوث العلمية 

ً كعلف أخضر في تغذية المجتراّت ، 2002) - مجلة (: تحديد القيمة الغذائية للشعير األخضر المستنبت اصطناعيا

 / . 24مجلّد /جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية 

لمؤشرات اإلنتاجية عند دجاج اللحم (: دراسة تأثير استخدام األعالف غير التقليدية على بعض ا2003) -

 / .25)الفروج(، مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية مجلّد /

( : دراسة تأثير استخدام مخلفات كرش المذبوحات في تسمين العجول النامية، مجلة جامعة البعث 2004) -

 /.26للدراسات والبحوث العلمية مجلد /

وماء وتجهيزات الدواجن بغاز األوزون في بعض المؤشرات اإلنتاجية عند دجاج  ( : تأثير تعقيم أعالف2005) -

 /. 27لمجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،اللحم )الفروج(

(: تأثير التغذية بالخبز اليابس ودودة األرض المجففة في بعض المؤشرات اإلنتاجية عند دجاج اللحم 2006) -

 /. 28مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،)الفروج(

مجلة  ،( : دراسة استخدام مخلفات المطابخ في بعض المؤشرات اإلنتاجية و التناسلية عند األرانب 2007)  –

 ./  29المجلد /  جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية



– (2007: )Beziehungzischen BSC ( Body Condition Score ) und 

milchleistungu.FruchtbarkeitbeimRinder der DeutseheHolistein . Zeitschrift der 

VersuchesInstitutDommerstorf – Mecklenburg vorpomern( 39 ) - (2007. ) 

ر (: دراسة العالقة بين مقاييس وأبعاد الجسم المختلفة في إنتاج الحليب ومؤشرات الخصوبة عند أبقا2008) -

 ./ 30مجلد /  البعث للدراسات والبحوث العلمية مجلة جامعة ،فريزيان الهولشتاين

(: تأثير إضافة مخلوط األحماض األمينية والخمائر والبكتيريا في بعض المؤشرات اإلنتاجية عند دجاج 2008) -

  /. 31مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،اللحم )الفروج(

 ،(: تأثير محتوى الخلطات العلفية من العناصر السامة في بعض مؤشرات إنتاج الحليب عند األبقار 2008)  –

 /. 31مجلد/  مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية

و الرصاص و النيكل و الكروم في بعض  ميومد( : دراسة تلوث الخلطات العلفية لألبقار الحلوب بالكا 2008_ )

 /. 32مجلد/  مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية ،قرى محافظة حمص

مجلة  ،نتاجيةإل(: تأثير الصلصال )معادن الطين( بخلطات علف المجترات في بعض مؤشراتها ا 2009)  –

 ./ 33مجلد/  جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية

(: دراسة تأثير إضافة مسحوق بكتريا حمض اللبن في بعض المؤشرات اإلنتاجية والحيوية عند الفروج 2009) –

  ./33مجلد/مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،وعالقته باألثار الناتجة عن تلوث األعالف بالكادميوم

 الكادميوم السلبية في تضخم الكبد (: دراسة إمكانية استخدام بكتريا حمض اللبن لخفض تأثيرات2009) –

 ./ 33 مجلد/ مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،والطحال عند فروج الدجاج

المجلة العلمية لجامعة  –(: تأثير مستويات مختلفة من الكادميوم في بعض المؤشرات عند فروج الدجاج 2009) –

مجلد  مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية ،قية والزراعيةدريسيدين للعلوم البيئية واالقتصادية والتطبي

/34   /. 

(:أثر التغذية على زيت عباد الشمس والدهون الحيوانية في بعض المؤشرات اإلنتاجية والدموية عند 2010) –

 /.35مجلد/ مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،أمات الدجاج

(: تأثير إضافة حمض االسكوربيك لخلطات علف الدواجن /الفروج/ في بعض المؤشرات اإلنتاجية 1010) –

 /. 35مجلد / البعث للدراسات والبحوث العلمية مجلة جامعة ،وخفض سمية عنصر الرصاص

- (2011 :)EFFECT OF Cd AND LACTOBACILLUS LEVELS ON IRON 

CONCENTRATION IN DIFFERENT ORGANS AND MEAT OF BROILER 

CHICKEN - Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 

UCTM, Sofia 46, 4, 2011, 381-388 

مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث  ،(: دراسة العالقة بين تغيرات مقاييس وأبعاد الجسم المختلفة2012) –

 ./ 36 مجلد /العلمية 

اسة تأثير الظروف البيئية في الساحل والبادية السورية في بعض الصفات الكمية والنوعية عند (: در2013) –

 ./ 37 مجلد /مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية  ،أغنام العواس



مجلة جامعة  ،المعوي وكفاءة طيور فروج اللحم PH(: تأثير إضافة حمض كلور الماء في درجة ال 2013) -

  ./ 37 مجلد /البعث للدراسات والبحوث العلمية 

مجلة جامعة البعث  ،(: تأثير التجفيف واالستمرار بالحالبة في حدوث حاالت التهاب الضرع عند األبقار2013) -

 ./ 38 مجلد /للدراسات والبحوث العلمية 

المجلة  –(: تأثير استخدام أطوال مختلفة من العلف المحبب في بعض المؤشرات االنتاجية للفروج 2014) –

 .18رقم ، سلسلة العلوم الهندسية  ،اكرانيا ،في جامعة الفوف الوطنية  العلمية مينسك

مينسك في المجلة العلمية  ،(: تأثير استخدام الزنجبيل في بعض المؤشرات الدموية عند دجاج اللحم2014) –

 . 18رقم  ،سلسلة العلوم الهندسية ، اكرانيا ،جامعة الفوف الوطنية

، ( : تأثير تبدالت نظام الرعاية خالل مرحلة العبور في إنتاج الحليب و مكوناته عند أبقار الفريزيان2014_ ) 

 ./ 39 مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية

( تأثير تحسين الرعاية في سير عملية الوالدة و االضطرابات الصحية عند أبقار الفريزيان خالل 2014_ ) 

 ./ 39 مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية –مرحلة العبور 

نب ا( : تأثير استخدام كسبة الزيتون مع بكتريا حمض اللبن في بعض المؤشرات التناسلية في األر2014_ )

 ./ 40 مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية ،حليةالم

( :تأثير تبدالت نظام الرعاية في سلوك االضطجاع و مدة و عدد مرات تناول العلف عند أبقار الفريزان 2014_ )

 ./ 40 مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية ،في الصيف و الشتاء ورخالل مرحلة العب

ن مع بكتريا حمض اللبن في بعض المؤشرات اإلنتاجية في األرانب و( : تأثير استخدام تفل الزيت 2014_ ) 

 ./ 40 مجلد / مجلة جامعة البعث للدراسات والبحوث العلمية ،حليةلما

       : تم المشاركة بهاالمؤتمرات والندوات التي  -9

، الالذقية، جامعة تشرين ،أسبوع العلم الخامس والثالثون ،ندوة تربية األبقار ورعايتها الصحية(: 1995) -

 ." مشاكل التربية المكثّفة لألبقار الحلوب في الساحل السوري " بحث بعنوان:، سورية

: مؤتمر بحوث اإلنتاج الحيواني ، مديرية البحوث العلمية الزراعية ، وزارة الزراعة  1997))-

واإلصالح الزراعي ، سورية ، بحث بعنوان : " واقع الثروة الحيوانية وآفاق تطويرها في القطر العربي 

 السوري " .

وزارة الزراعة واإلصالح : مؤتمر بحوث اإلنتاج الحيواني مديرية البحوث العلمية الزراعية ، 1998)) -

 الزراعي سورية ، بحث بعنوان : " المنتجات الحيوانية ومشتقاتها في القطر العربي السوري " .

" المنتجات الحيوانية الرئيسية والثانوية في القطر العربي السوري ، المشكالت المعترضة  (:1998) -

 .اللبنانية لبنان وسورية، الجامعةوسبل التطوير "  مؤتمر بحوث اإلنتاج الحيواني وصحته في 

" استخدام األعالف غير التقليدية في تغذية الحيوان "  مؤتمر بحوث اإلنتاج الحيواني وصحته  (:1998) -

 .في لبنان وسورية ، الجامعة اللبنانية

بحث  ، حماه، ، تشرين األول ، كلية الطب البيطريمر السوري األلماني للطب البيطري: المؤت(1999) -

تأثير التغذية بالخبز اليابس ودودة األرض المجففة في بعض المؤشرات اإلنتاجية عند دجاج "  بعنوان: 

 ." اللحم )الفروج(

: الدورة التدريبية الخاصة بتربية ورعاية الحيوانات الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة، (2000) -

 وتغذية األغنام في المناطق الجافة " .بحث بعنوان : " اآلفاق الحديثة في رعاية 

تشرين األول،  ،: المؤتمر السوري الفرنسي حول التعاون العلمي في مجاالت الزراعة والبيئة (2001) -

  .سورية، بحث بعنوان : " المشاكل البيئية الناجمة عن اإلنتاج الحيواني ،دمشق



عملية لحل المشاكل البيئية ،تشرين الثاني، : ورشة العمل السورية األلمانية حول األسس ال (2001) -

 سورية.  ،دمشق

   :المؤتمر الثاني للزراعة المستدامة ،جمهورية مصر العربية ، جامعة القاهرة ، فرع الفيوم،  (2002)-

 بحث بعنوان: " دراسة تأثير استخدام األعالف غير التقليدية في المؤشرات اإلنتاجية عند دجاج اللحم ".

بحث بعنوان : " التغذية بالحبيبات العلفية  سورية. : المؤتمر األول لمربي الدواجن، حمص،  (2002) -

 وبرامجها الناجحة والتغذية النباتية وأثرها على البيئة ".

 ، Detmold: المؤتمر السوري األلماني حول اقتصاديات ومعالجة المياه والصرف الصحي، (2002) -

 جمهورية ألمانيا االتحادية .

على األعالف  تغذية الدواجنبحث بعنوان: "  ،، سورية: المؤتمر األول لمربي الدواجن، حمص (2002) -

 . "النباتية وأثر ذلك في حماية البيئة

بحث بعنوان : " تحديد القيمة الغذائية للشعير ، : المؤتمر العلمي الثاني للبيئة والموارد الطبيعية 2003)) -

   ."، تعز، اليمنالمستنبت اصطناعياً كعلف أخضر في تغذية المجترات

  : المؤتمر السوري األلماني حول الماء كمصدر للحياة واقتصاديات المياه والصرف الصحي،  2003)) -

  .جامعة البعث، حمص، سورية

استخدام  بحث بعنوان : " تأثير ،ني الرابع حول التكامل العلمي وتطويره : المؤتمر العربي األلما 2003))-

 مخلفات كرش المذبوحات في تغذية العجول النامية "، اربد ، األردن . 

: المؤتمر السوري األلماني وورشة العمل حول التعاون العلمي في مجال الصرف الصحي  2004)) -

 ، ألمانيا.  Lippy und Hoexterللمياه الناتجة عن معامل السكر ، جامعة البعث ، سورية وجامعة 

 ،             جامعة البعث، 86/ 13-12: المؤتمر الدولي للتقانة الحيوية والتنمية المستدامة ، (2004) -

 . ، سوريةحمص

: المؤتمر الدولي الخامس لرابطة خريجي الجامعات األلمانية ، التنمية الزراعية المستدامة  2005)) -

 . ، سوريةحمص ،، جامعة البعث5/ 16-11والبيئة النظيفة 

                 : المؤتمر السوري المصري األول المشترك واقع وسالمة الغذاء في الوطن العربي (2005) -

  .، سوريةحمص ،، جامعة البعث 4/ 25 – 23

 88/  6: مشاركة في الندوة العلمية ) واقع الثروة الحيوانية في سورية وآفاق تطويرها ( في  (2006) -

 ،ببحث بعنوان :  " دراسة تأثير بعض المعايير الغذائية وطرق الرعاية في نمو وتطور العجول النامية"

 .، سوريةحمص ،جامعة البعث

: مشاركة في مؤتمر الرابطة الدولي للدارسين في ألمانيا / إنتاج الغذاء وحماية البيئة/ في الفترة  2006)) -

 . .، سوريةحمص ،، جامعة البعث4-9/12

،         : مشاركة في البرنامج التدريبي " تحديد االحتياجات ووضع الخطط والموازنات التدريبية "2008)) -

  . ، سوريةحمص ،، جامعة البعث5/  11-8الفترة خالل 

بحث  1/5ولغاية   4/ 30المؤتمر السوري األلماني األول الذي أقيم بجامعة البعث خالل الفترة  : (2008)-

بعنوان " تأثير تعقيم أعالف وماء وتجهيزات الدواجن بغاز األوزون في بعض المؤشرات اإلنتاجية عند 

  ، ألمانيا.Dresden، دجاج اللحم )الفروج( "

 ،            : مشاركة في أعمال ندوة مواد العلف وشروط استخدامها في تغذية الحيوانات الزراعية(2008) -

نتاجية عند دجاج ببحث بعنوان :" تأثير استخدام بعض األعالف غير التقليدية في المؤشرات اإل  5/  28

 .، سوريةحمص ،، جامعة البعثاللحم )الفروج("



                : مشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للدواجن في كلية الطب البيطري خالل الفترة 2009)) -

، كلية الطب البيطري، " استخدام األعالف غير التقليدية في تغذية الحيوان " ، بحث بعنوان: 4/ 22 – 20

 حماه، سورية. 

 بحث بعنوان: ،11 / 25جامعة البعث  ،كلية الزراعة ،: ندوة جودة وسالمة األغذية والتصدير 2009)) -

  .، سوريةحمص ،جامعة البعث ،" سالمة المنتجات الحيوانية وجودتها" 

بحث ، 30/3-29خالل القترة ،  جامعة دمشق، كلية الزراعة ،تطوير اإلنتاج الحيوانيندوة :  2010)) -

بمستويات مختلفة من الكادميوم في تركيز الزنك والنحاس ضمن  تأثير تلوث الخلطات العلفية" بعنوان:

 ، جامعة دمشق، سورية.بعض أعضاء وأنسجة فروج الدجاج" 

                   خالل الفترة من ،جامعة البعث ،: مؤتمر الرؤى الجديد في اإلسكان المستدام (2015) -

 .، سوريةحمص ،جامعة البعث ،5/12-11

        جامعة البعث من ،كلية الهندسة الزراعية ،الواقع و التحديات، : ندوة صناعة الدواجن  2015)) -

 .، سوريةحمص ،جامعة البعث ،5/20-18

، 2/0-8: ندوة تطبيقات التقنيات الحيوية آفاق و حلول التي أقيمت في جامعة البعث بتاريخ  2016)) -

جامعة  الحيوية الحديثة في مجال الرعاية والتناسل عند الحيوانات الزراعية" بحث بعنوان: " التقانات

 .، سوريةحمص ،البعث

-20جامعة حماه في الفترة  ،كلية الطب البيطري ،المشاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للدواجن( : 2681) -

األوزون في بعض المؤشرات بحث بعنوان " تأثير تعقيم أعالف وماء وتجهيزات الدواجن بغاز  ،29/4

 . حماه، سوريةجامعة ، اإلنتاجية عند دجاج اللحم )الفروج( "

   ( : مؤتمر استخدام التقانات الحيوية في الزراعة والغذاء، كلية الزراعة، جامعة البعث، سورية.2681) -

 : تم تأليفهاالكتب التي  -11

 . 1996أملية الجلود والفراء )الجزء النظري( ، منشورات جامعة تشرين ـ عام  -1

 1999، منشورات جامعة البعث ـ عام (كتاب أساسيات اإلنتاج الحيواني )الجزء العملي  -2

 . 2000كتاب تغذية الحيوان )الجزء النظري( ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -3

 . 2000لعملي( ، منشورات جامعة البعث ـ عام كتاب تغذية الحيوان )الجزء ا -4

 . 2003كتاب تربية الحيوان ) الجزء العملي ( ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -5

 . 2004كتاب أساسيات اإلنتاج الحيواني ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -6

 . 2007كتاب الدواجن ) الجزء النظري ( ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -7

 . 2007كتاب الدواجن ) الجزء العملي ( ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -8

 .  2008كتاب الدواجن ) لبرنامج التعليم المفتوح ( ، منشورات جامعة البعث ـ عام  -9

 2010عام . منشورات جامعة البعث المرجع في المنتجات الحيوانية الرئيسية والثانوية، -10

 . 2014كتاب الثقافة الغذائية، منشورات جامعة البعث ، كلية السياحة ، عام -11
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