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 المستوى الدراسي:
 ألمانيا –مدينة هالة  –خريج جامعة مارتن لوثر  
 م (1511على درجة الماجستير في الكيمياء الزراعية )حائز  

م في ووالبوتاسي الفسفورعنصري  وإتاحةالري بالرش على حركة  أثرعنوان الرسالة " 
 التربة"

 
 الخبرات العملية:

الهيئة العامة للبحوث الزراعية  والري بفرعحد اليوم باحث بقسم التربة  إلىم 1511   - 
 .سيئون محطة البحوث الزراعية –

محطةة البحةوث  –بفرع الهيئةة  واألعالفم رئيس فريق البقوليات 1551  -م -1515 -
 البحثية الخاصة بالمحاصيل البقولية و العلفية. األنشطة بإدارة أقومالزراعية سيئون 

 محطة البحوث الزراعية  –بفرع الهيئة  هم رئيس قسم التربة والميا1555 –م 1551 -

 برامج البحثية والمختبرية التي تنفذ ضمن نطاق القسم.ال بإدارة أقومسيئون                 
 محطة-الزراعي  واإلرشادمدير فني لفرع الهيئة العامة للبحوث  م0110 إلىم 0111 -

محطةةة البحةةوث  –العمةةل الفنةةي بفةةرع الهيئةةة  بةةإدارة أقةةومالبحةةوث الزراعيةةة سةةيئون 
 الزراعية سيئون.

 التالية: األعمالتنفيذ   
 (والبقوليةةات، الةةذرة، السمسةةم )القمةةحسةةميد لمحاصةةيل الحبةةوب تجةةارب الت إجةةراء -

 )البرسيم(. واألعالف
، الةةذرة، )القمةةحتجةةارب المقننةةات المائيةةة وجدولةةة الةةري لمحاصةةيل الحبةةوب  إجةةراء -

 .البرسيم()ومحاصيل العلف  والثوم( )البصلالسمسم( والمحاصيل البستانية 
تواجةةد العقةةد وليةةة فةةي الةةدورة الزراعيةةة وتجةةارب تسةةتخدام المحاصةةيل البق إجةةراء  -

 المحاصيل. هالجذرية على جذور هذ
 

mailto:agr.res.seiyun@y.net.ye


 المهارات:
ز الملوحةةة، جهةةاز اللهةةب، جهةةاز االحموضةةة، جهةة )جهةةازالمختبريةةة  األجهةةزةتشةةليل 

 التربة(رطوبة أجهزة قياس اتمتصاص الضوئي، جهاز اتمتصاص الذري، 
، بةةاور بوينةةت، ، اكسةةل)وورد مكتبيةةةالعمةةل علةةى جهةةاز الكمبيةةوتر وتشةةليل البةةرامج ال

 (  MSTAT, GENSTAT, SPSS) وبرامج التحاليل اإلحصائية اكسس(
 

 الدورات والندوات والمؤتمرات:
م حضور دورة تدريبية في مجال "التقنيات المختبريةة 1511ديسمبر  11 –نوفمبر  01 

 –دمشةق  -ق الجافةة ) اكسةاد ( لتحليل التربة والمياه المالحةة" المركةز العربةي لدراسةات المنةاط
 سوريا.
م حضور دورة تدريبية في مجةال "اإلحصةاء األساسةي" المن مةة 1551يونيو  11 – 9 

 اليمن. –من قبل الحكومة البريطانية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية الكود 
م حضةور دورة تدريبيةة فةي مجةال "التثبيةت البيولةوجي 1551نوفمبر  1 –أغسطس  1 

  .مصر–القاهرة –المركز المصري الدولي للزراعة  وت الجوي"لالز
م المشاركة في اتجتماع السنوي الثالث لتنسيق بحوث شبكة الذرة 1550أبريل  11-01

  .الجمهورية اليمنية–صنعاء  –والدخن
 المتةثثرة األراضةي بةإدارةركة فةي ورشةة العمةل الخاصةة "م المشةا1551أكتوبر  5-15

   .سوريا –دمشق  –العربي لدراسات المناطق الجافة )اكساد( بالملوحة" المركز 
م دورة تدريبيةةةةة فةةةةي مجةةةةال "مهةةةةارات اتتصةةةةال والطةةةةرق 1559أغسةةةةطس  5 – 0
 –الزراعةةي  واإلرشةةادالهيئةةة العامةةة للبحةةوث –" المركةةز الةةوطني للتةةدريب الزراعةةي اإلرشةةادية
 .الجمهورية اليمنية –سيئون 

تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال "التنسةةةيق بةةةين البحةةةوث  م  حضةةةور دورة1559ديسةةةمبر  1 – 0
 واإلرشةةادالهيئةةة العامةةة للبحةةوث –الزراعةةي" المركةةز الةةوطني للتةةدريب الزراعةةي  واإلرشةةاد
 .الجمهورية اليمنية –ذمار  –الزراعي 
الةةري" المن مةةة  هميةةا إدارةم  حضةةور دورة تدريبيةةة فةةي مجةةال "1551أبريةةل  10 -1

 .الجمهورية اليمنية –صنعاء  –العربية للتنمية الزراعية 
م   المشةةةاركة فةةةي ورشةةةة العمةةةل عةةةن "المتابعةةةة والتقيةةةيم للمشةةةاريع 1551أكتةةوبر  10

 .الجمهورية اليمنية –سيئون  –الزراعية والريفية" مشروع وادي حضرموت 
م  حضةةور دورة تدريبيةةة فةةي مجةةال "تصةةميم التجةةارب وتحليةةل 1551مةةارس   10 -1

وعةةرض البيانةةات" المركةةز الةةدولي للبحةةوث الزراعيةةة )ايكةةاردا (بالتعةةاون مةةع المركةةز الةةوطني 
 .الجمهورية اليمنية –ذمار  –للتدريب الزراعي 

محاصةةيل م  المشةاركة فةي مةة تمر العلةوم ببحةث بعنةوان "ري ال1555أكتةوبر  10 -11
 الجمهورية اليمنية –عدن  –الزراعية بوادي حضرموت" م سسة البحث العلمي اليمنية 

علةى مسةتوا الحقةل"  هالميا إدارةم  حضور دورة تدريبية حول "0111نوفمبر  5 – 0
 –ذمةةار  –الزراعةةي  واإلرشةةادالهيئةةة العامةةة للبحةةوث –المركةةز الةةوطني للتةةدريب الزراعةةي 

 .الجمهورية اليمنية
م  حضةةةور دورة تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال "الكتابةةةة العلميةةةة وعةةةرض 1551يونيةةةو  10 -1

 سوريا –حلب  –(البيانات" المركز الدولي للبحوث الزراعية )ايكاردا 
م  المشةةاركة فةةي مةة تمر العلةةوم ببحةةث بعنةةوان "اثةةر الةةري علةةى 0110أكتةةوبر  11-10

 .الجمهورية اليمنية –سيئون  –محصول الثوم" م سسة البحث العلمي اليمنية  إنتاجية
المقننةةات المائيةةة وجدولةةة الةةري م  إلقةةاء محاضةةرة بعنةةوان " 0111 ابريةةل 11 – 00

 الجمهورية اليمنية. –المكال  –" الصندوق اتجتماعي للتنمية للمحاصيل الزراعية



" من مةة لمحاصيل الزراعيةةم  إلقاء محاضرة بعنوان " تسميد ا0111 يونيو 15 – 11
 الجمهورية اليمنية. –ون سيئ –تراي انقل 
لمحاصةةيل ري اتسةةميد وم  إلقةةاء محاضةةرة بعنةةوان " 0110 راكتةةوب 1 – سةةبتمبر 05
 الجمهورية اليمنية. – ليضةال – UNDP" من مة الزراعية
 
  

 التقارير المنشورة:  
   ( محطةة البحةوث 1511– 1511تسميد محصول البرسةيم. التقريةر الفنةي السةنوي ،) م

 .سيئون–الزراعية 
   تواجد العقد الجذرية على جذور محصول البرسيم خالل فترات النمو المختلفةة. التقريةر

 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 1551 – 1551الفني السنوي)

     محصول الةذرة الرفيعةة. اتجتمةاع  إنتاجيةالري والتسميد النيتروجيني على نمو و  تثثير
م(، صةةنعاء ، الجمهوريةةة 1550الةةذرة والةةدخن )التنسةةيقي الثالةةث لشةةبكة بحةةوث محاصةةيل 

 .اليمنية
      بالملوحة في وادي حضةرموت. نةدوة  المتثثرة األراضي إدارةمشاكل تملح التربة وسبل

بالملوحةةة، المركةةةز العبةةي لدراسةةةات المنطةةق الجافةةةة ) اكسةةةاد (،  المتةةةثثرة األراضةةي إدارة
 .دمشق، سوريا

   م (، محطةة البحةوث 1550 – 1551السةنوي ) تسميد محصول السمسم. التقرير الفنةي
 .سيئون –الزراعية 

 التقريةةر الفنةةي السةةنوي اثةةر الدفعةةة التنشةةيطية مةةن النيتةةروجين علةةى المحاصةةيل البقوليةةة .
 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 1551 – 1559)
      ( م سسةة 1555ري المحاصيل الزراعية بوادي حضرموت. م تمر العلوم الثالةث ،) م

 .البحث العلمي اليمنية، عدن، الجمهورية اليمنية
      م (، م سسة البحث 0110محصول الثوم. م تمر العلوم السابع )  إنتاجيةاثر الري على

 .ون، الجمهورية اليمنيةئالعلمي اليمنية، سي
  .م (، 0110 – 0111التقريةةر الفنةةي السةةنوي ) اتحتياجةةات المائيةةة لمحصةةول البرسةةيم

 .سيئون–لزراعية محطة البحوث ا
  .0110التقريةةر الفنةةي السةةنوي ) مسةةح اسةةتخدامات ميةةاه الةةري بةةوادي حضةةرموت – 

 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 0119

 لمحصةةةول القمةةةح بالمقارنةةةة بةةةالري  التقيةةةيم الفنةةةي واتقتصةةةادي لن ةةةام الةةةري المحةةةوري
 .سيئون–الزراعية م (، محطة البحوث 0111 – 0111التقرير الفني السنوي ) . التقليدي

  ةفةي المزرعةة التجريبيةالنخيةل  ألشةجارالتقيةيم الفنةي واتقتصةادي لن ةام الةري بةالتنقيط 
 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 0111 – 0111التقرير الفني السنوي ) بالسويري. 

  .التقيةةيم الفنةةي واتقتصةةادي لن ةةام الةةري المحةةوري فةةي منطقةةة حذيةةة بةةوادي حضةةرموت
 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 0115 – 0111لفني السنوي ) التقرير ا

  .0115التقريةر الفنةي السةنوي ) تقييم استخدام المياه الرماديةة لةري الحةدائق المنزليةة – 
 .سيئون–م (، محطة البحوث الزراعية 0111

  التقريةر محصةول البصةل.  وإنتةاجاثر استخدام السماد العضةوي مايكروسةويل علةى نمةو
 .سيئون–(، محطة البحوث الزراعية  م0111 – م0111ي السنوي )الفن
  


