
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي   

 جامعة الفرات         

 

 السيرة الذاتية

 لدكتور زياد جالل الحسين
 

 :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 ديرالزور فرع الجامعة زياد جالل الحسين  الثالثي االسم
  رقم فرعي 324122 هاتف العمل كلية الزراعة –جامعة الفرات  العملمكان 

  البريد االلكتروني 0932868846 الهاتف الخلوي 
 

 :التعليم/ المؤهل الـعـلـمـي
 

 سنة التخرج )الجهة المانحة( الجامعة التقدير التخصص المؤهل العلمي

 11/1988 برلين -همبولدت  جيد زراعة انسجة  دكتوراه 
 5/1985 = جيد جدا منظمات النمو دبلوم 

 1980 حلب جيد هندسة زراعية اإلجازة الجامعية
 

 الخبرات العملية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الى من

 1991 جامعة حلب –كلية الزراعة الثانية  رئيس قسم البساتين
1998 

1996 
2002 

 2007 2003 جامعة حلب –كلية الزراعة الثانية  نائب العميد للشؤون االدارية
نائب رئيس الجامعة لشؤون 

 البحث العلمي
 2009 2007 جامعة الفرات

نائب رئيس الجامعة للشؤون 
 العلمية

لغاية الوقت  11/2016 جامعة الفرات 
 الحاضر

 

 الدورات:

 خالل الفترة مدة الدورة الجهة المانحة اسم الدورة الرقم



 الى من

برلين -  زراعة االنسجة  األلمانية   منظمة      DAAD           1995شهرين  1/7  1/9  
 متطلبات االقتصاد الغذائي 

برلين -  
2001أسبوعين  DAAD  منظمة المانية  16/7  29/7  

زراعة  –مهمة بحث علمي  
 انسجة 

اشهر  6 جامعة الفرات  10/1995  3/1996  

زراعة  –مهمة بحث علمي  
 انسجة 

اشهر  4 جامعة الفرات  10/2010  2/2011  

      
 

 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:

 المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
تاريخ 

 النشر

 
: دراسة حول تأثير الحوامل الهرمونية في ثجذير  --

 عقل المرجان والدفلة . 

 

  

 
مجلة بحوث جامعة 

العلوم  حلب  سلسلة

 الزراعية  

  سوريا

 

 

21 

  

 

 

1994 

: إكثار التفاح ) األصل   ( باستخدام الزراعة  --

 المخبرية . 
مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 –الزراعية 

 1997  29 سوريا

الموعد وارتفاع مكان التطعيم في نمو  تأثير  --

وتطور غراس صنفين من المشمش ) العجمي ، 

 الشكربارة ( المطعمين على المشمش الكالبي . 

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 –الزراعية 

 2009  78 سوريا 

النخيل  تأثير االجهاد الملحي في انبات بادرات --

 ونموها وتطورها  
مجلة جامعة الفرات 

للدراسات. البحوث 

العلمية . سلسلة العلوم 

 االساسية 
 

 2011  17 سوريا 

االكثار الخضري لزعرور الزينة والالنتانا  --  

 باستخدام العقلة الساقية 
 2010  32 سوريا  مجلة جامعة البعث . 

اكثار الزيتون بزراعة االنسجة باستخدام العقل  --

تاثير الهرمونات النباتية في نمو وتجذير البرعمية : 

  االجزاء النباتية بمرحلتي االكثار والتجذير 

 

الفيوم للبحوث مجلة 

 والتنمية الزراعية
سلسلة العلوم  –

 الزراعية

 مصر

 

1 33 2009 

بعض المعامالت في نجاح مرحلة الزراعة  تاثير --  

االولية الكثار الزيتون )    Olea europaea L.    )

.  صنف جلط باستخدام زراعة االنسجة   

 

مجلة بحوث جامعة . 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2009  72 سوريا



 المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
تاريخ 

 النشر
احداث طفرات في الحصول على اختالفات  اثر --

وراثية ذات قيمة اقتصادية لعدد من اصناف 

  محصول عباد الشمس

مجلة بحوث جامعة .

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2007   سوريا

دراسة بعض العوامل المؤثرة في اكثار  --

  . التفاح صنف الديري بزراعة القمة النامية
جلة باسل األسد لعلوم 

  –الهندسة الزراعية 

 

 2007   سوريا

 

-- Welche Faktoren beeinflussen 

dieBewurzelung. 

 

Gartnerpost – 
 المانيا 

 1997 6 23 المانيا

-- Substitution von Auxinen durch 

Bacillus subtilis bei der 

Geholzvermehrung . 

 

Taspo 

Gartenbaumagaz 
 1997 12 54 المانيا

إكثار التوت األبيض باستخدام العقلة الساقية  --

  الخشبية .
مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 عيةالزرا

 2004  51 سوريا

تأثير تقليم الجذور ومعاملة أوعية الزراعة  --

بكربونات النحاس في النمو الخضري والجذري 

 لغراس الفستق الحلبي واللوز الحلو والمر .

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2002  40 سوريا

تأثير موعد الزراعة وإزالة النموات الجانبية  --

 في إنبات بذور اللوز ونمو وحمض الجبرلين )  (
 الغراس عند الصنف الفرنسي برانسيس 

 

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2002  40 سوريا

تأثير بعض العوامل على تجذير العقل الغضة  --

 لثالث أنواع من متسلقات الزينة . 
مجلة باسل األسد 

لعلوم الهندسة 

 –الزراعية 

 2001  13 سوريا

مجلة بحوث جامعة  إكثار الزيزفون بالعقلة الساقية الغضة . . --

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 1998  32 سوريا

تأثير منظمات النمو والتسميد على نمو الساق  : --

 والجذر في غراس الفسثق الحلبي .

 

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 1998  32 سوريا

إكثار التفاح ) صنف ديري حامض ( بالعقلة  --

 الساقية المتخشبة . 

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2000  36 سوريا

تأثير األوكسين في تكون الكالوس واألجنة  -
الجسدية في أجزاء من أوراق النخيل الثمري صنف 

 زغلول

 –مجلة جامعة الفرات 

سلسلة العلوم 

 األساسية 

 -  - سوريا



 المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
تاريخ 

 النشر
 

في نمو نبات  تاثير مثبط النمو الباكلوبترازول

 القرنفل األمريكي تحت ظروف االجهاد المائي

مجلة بحوث جامعة 

سلسلة العلوم  –حلب 

 الزراعية

 2010  85 سوريا

تاثير بعض المعامالت في انبات البذور ونمو غراس 

 صنفين من الفستق الحلبي

 –مجلة جامعة الفرات 

 سلسلة العلوم

 -  - سوريا

      

      

 

 اإلنجازات خالل مرحلة العمل

 باإلشراف عليها( )رسائل الماجستير والدكتوراه التي قام

 )المقررات التي قام بتأليفها أو ترجمتها(

 البند الرقم

 الكتب الجامعية التي قام بتأليفها :  .1

 

منشورات جامعة حلب .  –كتاب جامعي      . نباتات الزينة وتنسيق الحدائق -1

1993  

  1994منشورات جامعة حلب .  –. كتاب جامعي  الحراج والمشاتل الحراجية -2

  1996منشورات جامعة حلب .  –كتاب جامعي .المشاتل واالكثار الخضري -3

  1999منشورات جامعة حلب .  –.كتاب جامعي فيزيولوجيا النبات  -4

2001منشورات جامعة حلب .  –. كتاب جامعي  سيق الحدائقتصميم وتن - 5       -   

 

اإلشراف على رسائل العليا :  -                     2  

ماجستير  بعنوان  :تأثير اإلظالم والتقليم ومنظمات النمو في تجذير عقل الجانرك  -

) مشرف مشارك (  23/11/2003 .الطالبة رداح بدران –الخشبية   

 

( في أصناف ماجستير بعنوان : تأثير التقليم والستوكينين ) بنزيل امينو بيورين  -

)  2007مختلفة من الزيتون في ظروف محافظة ديرالزور . الطالب أدهم وكاع .

 مشرف مشارك ( .

ماجستير بعنوان : اثر احداث طفرات في الحصول على اختالفات وراثية ذات قيمة  -

)  2008. الطالبة  ايمان العكلة  . ف محصول عباد الشمس اقتصادية لعدد من اصنا

 مشرف مشارك ( .

تأثير معاملة أوعية الزراعة بكربونات النحاس في نمو بعض نباتات ماجستير بعنوان :  -
) مشرف مشارك ( . 2008. الطالب منهل ضوميط .الزينة " .  

ماجستير بعنوان : - -  
مشارك (.  ) مشرف 2010. الطالبة رشا بيك .  



تأثير الموعد وارتفاع مكان التطعيم في نمو وتطور غراس عدة أصناف من ماجستير بعنوان :  -
.2011. عندليب التركي .المشمش  " .  

في انبات بذور القرنفل المجوز ونموها في ظروف  تأثير الباكلوبترازولماجستير بعنوان :  -
  2011. الطالب شذى المغير  .االجهاد الجفافي " .

. تاثير االجهاد الملحي والجفافي في انبات ونمو وتطور بادرات النخيل  " .ماجستير بعنوان :  -

 .2011الطالب عمر العبوش .
بذور ونمو وتطور غراس صنفين من تاثير بعض المعامالت في انبات الماجستير بعنوان :  -

 .2015. ماجد الشوا  .الفستق الحلبي  " .
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 الماني                     :التي يتقنها اللغات

 
 وسط         :    مهارات استخدام الحاسوب
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