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  00971507120994             :موبايل  
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  :الشهادات العلمية
  .الجمهورية العربية السورية -جامعة دمشق - كلية الزراعة - 1992دكتوراه في وقاية النبات عام  - 1
 .الجمهورية العربية السورية -جامعة دمشق -كلية الزراعة -1988ماجستير في وقاية النبات عام  - 2
  .الجمهورية العربية السورية -جامعة دمشق -كلية الزراعة – 1982دبلوم دراسات عليا في وقاية النبات عام  - 3
 الجمهورية العربية السورية -  جامعة دمشق -كلية الزراعة -1981عام  اجازة عامة في العلوم الزراعية - 4

 
  :ل الوظيفيــــمــالع  - 5
وحتى تاريخه، بوظيفة  30/12/2001محطة التجارب التابعة لإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي   من  -*

  .شرات ووقاية نباتح أخصائي
مشاكل اآلفات التي تصيب المزروعات  بيدات، وحلالقيام باألبحاث الخاصة بالحشرات ووقاية النبات والم - 1

 .المختلفة، في المزارع التابعة لإلدارة
صة بإمارة أبو ظبي بشأن المبيدات  ونتائج االتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية للمبيدات واألسمدة الخ - 2

  .اختباراتها واستخداماتها
لمختلفة، في إمارة أبو ظبي على تشخيص تدريب المهندسين الزراعيين العاملين في الدوائر الحكومية ا - 3

واالستخدام  اإلصابات في الحقل ومكافحة اآلفات، ووضع البرامج والخطط الالزمة للحد من أخطار اآلفات
 .اآلمن للمبيدات 

 .القيام بإجراء التجارب والبحوث الحقلية على اآلفات المختلفة، وبخاصة آفات النخيل - 4
 .المشاركة في تحرير مجلة المرشد - 5
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وكتابة ونشر المقاالت العلمية في  المحلية والعربية والدولية في الندوات والمؤتمرات العلمية،المشاركة   - 6
 .المجالت المحلية والدولية

 .مراقبة التجارب المنفذة في المحطة ووضع البرامج الالزمة لمكافحتها - 7
 .توعية بيئية  إلقاء محاضرات - 8
 .يةاإلنسان المجتمعةدور الزراعة في تنمية  - 9

 
 1/6/1997من تاريخ .في دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة المواد الزراعية المحدودة العمل في  -*

  .30/5/2001ولغاية 
  .خدمة محاصيل الخضار واألشجار المثمرة، والنباتات العلفية  - 1
  .اختبار المبيدات على اآلفات المختلفة - 2
  .تخص المبيدات والبذور واألسمدة والمعامالت الزراعيةالمؤسسة، التي  اإلشراف على محطة تجارب - 3
  .متابعة المشاكل الزراعية في مزارع المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لها - 4
   
(   العمل في مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية العربية السورية، في مجال وقاية النبات -*

والمحاصيل الحقلية  على الخضار واألشجار المثمرة، والنباتات الرعوية،) واختبار المبيدات بحوث الحشرات
 .29/12/2001ولغاية  1/7/2001من تاريخ  والبقوليات

العمل في مديرية البحوث العلمية الزراعية، في الجمهورية العربية السورية، في مجال وقاية النبات على   -*
ولغاية  1984شجار المثمرة، والنباتات الرعوية، منذ أواخر عام واأل والخضار ،والبقوليات  المحاصيل الحقلية

1/6/1997.  
العمل في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السورية في مجال خدمة المحاصيل الحقلية  -*  

  .1984ولغاية أواخر عام  25/3/1982والخضار واألشجار المثمرة، ونباتات الزينة، من تاريخ 
 .في كل من جامعة دمشق وجامعة تشرين) ماجستير( اإلشراف على طالب الدراسات العليا  -*

  
 :دريبيةـالدورات الت

يونيو  24) اإلمارات العربية المتحدة( العين  -جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. آليات وأسس إعداد البحوث العلمية-
2013.  

           .2011أكتوبر  TUV Middle East   27. التعامل مع المواد الكيميائية-
  2007ابريل  18تاريخ  4,0اإلصدار  -ICDL )قيادة الحاسب اآللي  -

)إنترنت –بوربوينت  –أكسس  –أكسل -ورد -ويندوز( دورة كمبيوتر        -  
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  .1/10/2003 ولغاية   1/8خالل الفترة ) إنجليزي+ عربي (وطباعة 
أبو ظبي  -وشركاؤه   بن حم  - شركة المستشارون الدوليون لالستشارات والتسويق–مهارات الكتابة واعداد التقارير -
  .2003ديسمبر  17 - 13 –
، في المركز الدولي للبحوث الزراعية في 3/11/1995ولغاية  24/10من : تربية أصناف الذرة المقاومة للحشرات-

  .(ICRISAT)المناطق شبه الجافة في الهند 
أقيمت بالتعاون بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في  14/4/1987 - 4ب مكافحتها، من األعشاب الضارة وأسالي -

  ).FAO(الجمهورية العربية السورية، ومنظمة األغذية والزراعة التبعة لألمم المتحدة 
، في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 15/5/1986ولغاية  15/4من : حشرات المحاصيل البقولية-

 .الجمهورية العربية السورية -حلب ) ICARDA( الجافة
  .لبنان -في المدرسة الدولية بيروت 10/8/1977ولغاية  1/4/1977من : الضرب على اآللة الكاتبة عربي-
  .لبنان - في المدرسة الدولية بيروت 10/8/1977ولغاية  1/4/1977من : الضرب على اآللة الكاتبة انكليزي   -
  

  :اتـــــاطــــالنش
  :نظمتها كل من تدريب المهندسين الزراعيين، في الجمهورية العربية السورية ضمن دورات تدريبية - * 

  .اإلرشاد الزراعي مديرية -1
  .مديرية البحوث العلمية الزراعية  - 2
  .المهندسين الزراعيين نقابة - 3
  .لعربية السوريةمديريات الزراعة واإلصالح الزراعي، في مختلف محافظات الجمهورية ا  - 4
  .االتحاد العام للفالحين  - 5
  .المعاهد المتوسطة والثانويات العامة والزراعية - 6
  .ت المختلفة من المجتمعئابرامج توعية للف - 7
 .محاضرات في المراكز الثقافية في األماكن المختلفة من القطر - 8

  :يةتدريب المهندسين الزراعيين في كل من المراكز الدولية التال -*
 

 ).ICARDA(المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة - 1
 .(ACSAD )المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة  - 2
مشروع تطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، في الجمهورية العربية السورية، والذي يموله برنامج اإلنماء  - 3

 .الدولي
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(             التابع لألمم المتحدة، والذي يضم 88/003البيضاء والدخن راب مشروع تطوير وتحسين الذرة  - 4
 )، مصر، السودان واليمنسورية

 ).سوية، المغرب، الجزائر، تونس وتركيا(  مشروع شبكة القمح القاسي والذي يضم - 5
  

  :على اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبيتدريب المهندسين والفنيين الزراعيين العاملين في  -*
  

  .، وأساليب مكافحتهاطرق تحديد اآلفات المختلفة على مختلف أنواع المزروعات في اإلمارة - 1      
  .االستخدام اآلمن والسليم للمبيدات -2      
  .آفات النخيل وأساليب مكافحتها -3      
  .المكافحة الزراعية آلفات النخيل -4       
  .لنخيلالمكافحة الميكانيكية آلفات ا -5       
  .االستثمار األمثل للمصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء - 6
 دور المصائد الفيرمونية التجميعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء - 7
 عنكبوت الغبار ووسائل مكافحته - 8
 آفات الخضار في دولة اإلمارات العربية المتحدة ووسائل مكافحتها - 9

 النخيلالمكافحة المتكاملة آلفات -10
 إستراتيجية مكافحة اآلفات-11

  
 :راتــــمـؤتــالم

- The 61st  Annual Meeting of the Entomological Society of America, November 10-13, 

2013. Austin Convention Center, Austin, Texas, USA.  

 

-8th Spanish National Congress on Applied Entomology.21-25 October 2013. Martes, 

Spain.  

. 2014مارس  18-16. أبو ظبي -اإلمارات العربية المتحدة. المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر -  
 

) تحديات تحسين اإلنتاجية وسبل تطويرها في القطاع الزراعي( المؤتمر الدولي األول حول .الخمسينأسبوع العلم  -
.الجمهورية العربية السورية - دير الزور  - جامعة الفرات –لية الزراعة ك - 2010) تشرين الثاني( نوفمبر 28-30  
 .San Felice Circeo(Latina) Italy   14―15 16/5/2010 .ٍ المؤتمر الدولي الثاني لسوسة النخيل الحمراء -
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 17/3/2010. أبو ظبي15 - اإلمارات العربية المتحدة. المؤتمر الدولي الرابع لنخيل التمر -
 2009) أكتوبر( تشرين أول 30- 26. لبنان -بيروت –تمر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات المؤ  -
استخدام التقنيات الحيوية الحديثة لمواجهة التغيرات البيئية : المؤتمر الدولي الرابع لمعهد بحوث وقاية النبات عن  -

 جمهورية مصر العربية -2008نوفمبر  12-9 -القاهرة. لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة 
جامعة حلب ) تعزيز دور البحث العلمي في دعم خطط التنمية الزراعية المستدامة( المؤتمر الدولي الزراعي األول  -

  .الجمهورية العربية السورية – 10/2008/ 15-13جامعة حلب  –كلية الزراعة  - وجامعة الموصل
 –الجيزة  –الجمعية المصرية للمكافة البيولوجية لآلفات  –ولوجية لآلفات المؤتمر العربي الثاني لتطبيقات المكافحة البي -

 جمهورية مصر العربية 2008أبريل  10 – 7  -القاهرة
جامعة الملك فيصل  –مركز أبحاث النخيل والتمور)  تحديات التصنيع والتسويق ومكافحة اآلفات( ندوة النخيل الرابعة  -
  .2007) أيار( مايو  8 - 5. وديةالمملكة العربية السع  -الهفوف-
 2006. الجمهورية العربية السورية - دمشق - المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات -
 .2000. األردن - عمان  –المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية النبات  -
  .1997. لبنان –بيروت  - المؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات -
التابع لألمم المتحدة  88/003نوي السابع لمشروع تحسين وتطوير ، زراعة الذرة البيضاء، والدخن، راب المؤتمر الس -
 .1996. جمهورية مصر العربية –القاهرة  –
التابع لألمم المتحدة  88/003المؤتمر السنوي السادس لمشروع تحسين وتطوير، زراعة، الذرة البيضاء والدخن، راب  -
 .1995. سورية –دمشق  –
 –التابع لألمم المتحدة  88/003المؤتمر السنوي الخامس لمشروع تحسين وتطوير زراعة الذرة البيضاء والدخن، راب  -

 .1994. جمهورية مصر العربية –القاهرة 
 1994. المغرب –فاس  –المؤتمر العربي الخامس لعلوم وقاية النبات  -
 –التابع لألمم المتحدة، واد مدني  88/003الذرة البيضاء والدخن راب المؤتمر السنوي الرابع لمشروع تحسين وتطوير  -

 .1993. السودان
 –التابع لألمم المتحدة  003/ 88المؤتمر السنوي الثالث لمشروع تحسين وتطوير زراعة الذرة البيضاء والدخن راب  -

  1992. اليمن –صنعاء 
التابع     لألمم المتحدة ، دمشق  88/003البيضاء والدخن راب المؤتمر السنوي الثاني لمشروع تحسين وتطوير الذرة  -
 1991. سورية -

 .1991. جمهورية مصر العربية -القاهرة  –المؤتمر العربي الرابع لعلوم وقاية النبات  -   
 .1991. سورية –الالذقية  –جامعة تشرين  –أسبوع العلم الحادي والثالثين  -
  .1988. سورية - دمشق –جامعة دمشق  –ين أسبوع العلم الثامن  والعشر  -
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 1988. اإلمارات العربية المتحدة - العين –المؤتمر العربي الثالث لعلوم وقاية النبات  -
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1996المؤتمر السنوي  لعام  -

  ).ICARDA( ي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة العربية السورية والمركز الدول
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1995المؤتمر السنوي  لعام  -

 ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1994المؤتمر السنوي  لعام  -

 ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
جمهورية لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في ال 1993المؤتمر السنوي  لعام  -

  ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1992المؤتمر السنوي  لعام  -

  ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1991المؤتمر السنوي  لعام  -

 ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين 1990المؤتمر السنوي  لعام  -

 ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1989المؤتمر السنوي  لعام  -

  ).ICARDA( لي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة العربية السورية والمركز الدو 
لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية  1988المؤتمر السنوي  لعام  -

 ).ICARDA( العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 
        

 :ورشات عمل

) ه 1433/ 2/7 -28/6( عمل والدورة التدريبية الدولية الثالثة إلدارة  سوسة النخيل الحمراء خالل الفترة ورشة ال -
 -جامعة الملك سعود -كلية علوم األغذية والزراعة -كرسي أبحاث النخيل والتمور. م5/2012/ 23-19الموافق 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض

-30).            سابك(تنظيم الشركة السعودية للصناعات الساسية. التحدي –اء ورشة عمل سوسة النخيل الحمر  -
 المملكة العربية السعودية -الرياض -2010مارس  31

تنظيم هيئة الطاقة الذرية في . استعمال الفيرمونات والمواد الجاذبة األخرى  في مكافحة اآلفات الزراعية-
 .19/7/2007- 14 -دمشق –الجمهورية العربية السورية 
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الواقع والطموح، تنظيم جامعة      : ندوة اإلدارة المتكاملة لآلفات في دولة اإلمارات العربية المتحدة -    
اإلمارات العربية  -كلية نظم األغذية، بالتعاون مع دائرة البلديات والزراعة ، العين -اإلمارات العربية المتحدة

  .م 2005) أيار(مايو  23 - 22المتحدة، 

ورشة العمل اإلقليمية حول النظام البيئي القائم على المكافحة المتكاملة آلفات نخيل التمر في دول الخليج -
العربي، تنظيم جامعة اإلمارات العربية المتحدة ووزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الزراعة 

( مارس  30-28اإلمارات العربية المتحدة،  -العين ،. واألغذية الدولية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 .2004) آذار

تنظيم دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط . أبو ظبي.. ورشة العمل اإلقليمية عن ملوثات األغذية وتشريعاتها -
  .2002أكتوبر . مركز رقابة األغذية والبيئة -المدن

تطوير، وتحسين الذرة البيضاء، والدخن راب  ورشة عمل حول زراعة الذرة البيضاء، والدخن ، مشروع -   
 .1993المحافظات السورية . التابع لألمم المتحدة 88/003

ورشة العمل حول واقع زراعة الحمص في دول شرق آسيا، وشمال إفريقيا، نظمه المركز الدولي للبحوث الزراعية في  -
 .1992 (ICARDA ) المناطق الجافة

  

  :لميةـان العـــاللج
  .لعلمية لقسم وقاية النبات، في مديرية البحوث العلمية الزراعية، الجمهورية العربية السوريةاللجنة ا - 1
 .في جامعات دمشق وتشرين) دبلوم، ماجستير( اإلشراف العلمي على طالب الدراسات العليا - 2
دبلومات  اإلشراف العلمي على مشاريع التخرج لطالب اإلجازة العامة، والخاصة في العلوم الزراعية، وطالب - 3

 .الدراسات العليا في جامعة دمشق، وتشرين
(    منسق شبكة الحشرات في مشروع شبكة تحسين القمح القاسي في المناطق الجافة، ويضم المشروع كل من  - 4

 ).سورية، تركيا، تونس، الجزائر والمغرب
 .المتحدة اإلنمائيمشروع التنوع البيئي، في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون مع برنامج األمم  - 5
اللجنة الفنية لوضع المواصفات والشروط الفنية، لألجهزة والمعدات العلمية، لقسم وقاية النبات، في مديرية  - 6

 .البحوث العلمية الزراعية، في الجمهورية العربية السورية
لمكتب الزيتون في  اللجنة الفنية لوضع المواصفات لآلالت والمعدات المخبرية الخاصة بمخبر المكافحة الحيوية - 7

 .الجمهورية العربية السورية
 .اللجنة العلمية الختبار المبيدات، في الجمهورية العربية السورية - 8
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 السوريةاللجنة الفنية الستيراد المبيدات في الجمهورية العربية  - 9
رة البلديات دائ -قطاع الزراعة -اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبيهيئة تحرير مجلة المرشد، التي تصدرها -10

 .أبو ظبي إمارة -والزراعة
  .عضو اللجنة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء-11
لدراسة . عضو اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين قطاع الزراعة ودائرة المشتريات في إمارة أبو ظبي -12

  .تبرات واألسمدة والمبيداتاالستمارات والمناقصات المحلية والعامة والممارسات الخاصة بمستهلكات المخ
أبو      اللجنة الفنية الخاصة بطلب المبيدات واألسمدة الالزمة لمراكز اإلرشاد التابعة إلمارة عضو -13
  .ظبي
  .عضو في اللجنة الفنية الدائمة لمتابعة األبحاث في اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي -14
  .العربية لوقاية النبات لجمعيةالمتحدة لعضو ارتباط في اإلمارات العربية  -15
  .1982عضو في الجمعية العربية لوقاية النبات منذ عام -16
  .1981عضو في نقابة المهندسين الزراعيين في الجمهورية العربية السورية منذ عام  -17
  .تحكيم المقاالت العلمية لنشرها في بعض المجالت المحكمة -18
  في الجمهورية العربية السورية العلمية المختلفة تحكيم البحوث المقدمة للمؤتمرات -19
  تحكيم التقارير العلمية الخاصة بالحشرات في مديرية البحوث العلمية الزراعية -20
  .تحكيم المقاالت العلمية الواردة للنشر في المجلة العربية لعلوم وقاية النبات -21
  في الجمهورية العربية السورية وقاية النبات  ألبحاث والخميسية اإلستراتيجية وضع  الخطط السنوية  -22
في وضع الخطط السنوية لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين مديرية البحوث العلمية الزراعية  -23

خالل الفترة  )إيكاردا(والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة الجمهورية العربية السورية 
1985 -1997   

   
  :توراـــالمنش

  :الكتب -أوال
على الحمص في جنوب سورية، ومكافحتها  Heliothis armigera Hubner دراسة حيوية وبيئية للحشرة - 1

  ..لنيل درجة الماجستير في وقاية النبات 1988كيميائيا، اطروحة مقدمه، لجامعة دمشق، عام 
ورية، أطروحة دراسة بعض عناصر المكافحة المتكاملة لثاقبات القرون على الحمص في جنوب س - 2

 .لنيل درجة الدكتوراه في وقاية النبات 1992مقدمة، لجامعة دمشق عام 
  التي تتبع الجنسين الضارة والمفترسات المسجلة على األنواع الحشريةأهم الطفيليات  - 3
 ( Heliothis , Helicoverpa) قيد اإلنجاز. 
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 .األساليب الحديثة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، قيد اإلنجاز - 4
 .قيد اإلنجاز. حفارات سيقان الذرة البيضاء والذرة الصفراء  - 5
بأسماء  وقائمة) استخدامهاطرق  -سميتها -طرق تأثيرها - أنواعها -أهميتها( مبيدات اآلفات الزراعية  - 6
  .2000-1999مبيدات الزراعية المستخدمة في مزارع إمارة أبو ظبي خالل موسم ال
  ).2008ليمي للطالب المشاركين في مهرجان ليوا الرابع كتاب تع( نخلة التمر المباركة  - 6
 .، قيد اإلنجازالحشرية واستخداماتهاالمبيدات  - 7
 .قيد اإلنجاز -)طرق المكافحة -دورة الحياة -الوصف( سوسة النخيل الحمراء - 8
 .قيد االنجاز -األمثل للمصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء االستخدام  - 9
  قيد اإلنجاز. زراعة وخدمة أشجار نخيل التمر - 10       

  

  :نشرات ارشادية: ثانيا  
ــــــــى المحاصــــــــيل  Heliothis, Helicoverpaوصــــــــف حشــــــــرات الجنســــــــين  - وأضــــــــرارها عل

وزارة الزراعــــــــــــة واإلصــــــــــــالح _ مديريــــــــــــة اإلرشــــــــــــاد الزراعــــــــــــي –قســــــــــــم اإلعــــــــــــالم  –الزراعيــــــــــــة 
  .صفحة 18 -1997عام ل 423نشرة رقم . الجمهورية العربية السورية -الزراعي

 

لجنـــــــــــــة تطـــــــــــــوير العمـــــــــــــل  -)2009( المبيـــــــــــــدات الزراعيـــــــــــــة الســـــــــــــتخدامدليـــــــــــــل المـــــــــــــزارع  -
ـــــــــديات والزراعـــــــــة -اإلرشـــــــــادي ـــــــــرة البل ـــــــــي -قطـــــــــاع الزراعـــــــــة إمـــــــــارة -دائ ـــــــــو ظب اإلمـــــــــارات  -أب

  .العربية المتحدة
 

دائـــــــــــرة  -لجنـــــــــــة تطـــــــــــوير العمـــــــــــل اإلرشـــــــــــادي -) 2009( الزراعـــــــــــة العضـــــــــــوية للنخيـــــــــــل  -
  .اإلمارات العربية المتحدة -أبو ظبي -قطاع الزراعة إمارة -الزراعةالبلديات و 

  :مقاالت منشورة: ثالثا
       

- Al-Saoud, A.H. and Aziz Ajlan. 2013. Effect of date fruits quantity on the 
numbers of red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus ( Olivier), captured in 

aggregation  pheromone traps. Agriculture and Biological Journal of North America.4 

(4): 494-501.  
  

-- Al-Saoud, A.H. 2013. Effect of ethyl acetate and trap colour on weevil 
captures in red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus ( Coleoptera: 
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Curculionidae) pheromone traps. International journal of Tropical Insect Science. 

Vol. 33, No. 3, pp. 202-206. 

 

- Al-Saoud, A.H. 2010. Effect of Red Palm weevil Rhynchophorous ferrugineus  
Oliv.( Coleoptera: Curculionidae) Aggregation Pheromone Traps` Height and 

Colors on the Number of Captured Weevils Pages 419-429 in proceedings of 4the 

 International Date Palm Conference( A. Zaid, and  G.A.Alhadrami eds.) 

 

--Al-Saoud, A.H.; Al-Deeb, M.A. and A. K .Murchie. 2010. Effect of color on 
the Trapping Effectiveness of Red Palm Weevil Pheromone Traps, Journal of 

Entomology 7 (1):54-59, 2010, Academic Journals Inc. 

 

- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 2006. Importance of Date Fruit in Red Palm 
weevil, Rhynchophorus ferrugineus Olivier ( Coleoptera: Curculionidae) 

Aggregation Pheromone Traps. Pages 405-413 in proceedings of the Third 

International Date Palm Conference( A. Zaid, V. Hegarty  and AL Kaabi, H.H.S. 

eds.) 

 

- El-Ahmed,H.; Tawil, W.; El-ahmed,M.; Al-Saoud, A.H. and A.M.Nassif. 
1996.Al-Saoud, A.H.; Weigand, s. and O. Tahhan. 1990.  Chickpea in Syria. 
Pages 55-66 in Adaptation of Chickpea in the West Asia and North Africa Region 

(N.P.Saxena. M.C. Saxina, C.Johanson.S.M. Virmani and H. Harris ed. 1996). 

 

- Al-Saoud, A. H .; Weigand, S and Orieb Tahhan. 1990.  Incidence of 
Ckickpea Podborer in Syria during 1988- 1989 Season . International Ckickpea 

Newsletter. June 1990: (22): 30-32.  
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دور المبيدات الحشرية في المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء  .2013. السعود، أحمد حسين  -

Rhynchophorus ferruginneus Olivier( Coleoptera: Corculionidae)    ، مجلة وقاية النبات العربية

  .192-187) : 2013(  2عدد . 31مجلد 

 

مقارنة  تأثير ألوان  هيكل المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء . 2012.  السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferruginneus Olivier( Coleoptera: Corculionidae) في أعداد الحشرات الملتقطة .

  .232-219): 2(العدد -)28(مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية المجلد 

 
تأثير أماكن وضع المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء . م 2011. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferruginneus Olivier( Coleoptera: Corculionidae)   على أعداد الحشرات الملتقطة

  .95-77): 2(العدد -)27(المجلد  –ة جامعة دمشق للعلوم الزراعية  مجل

  
مقارنة تأثير أربعة أنواع من المواد الغذائية في أعداد الحشرات التي تلتقطها  .2011. السعود، احمد حسين -

لة وقاية مج     Rhynchophorous ferrugineus Olivierالمصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء  

  .89- 83) : 2011(  1عدد  .29النبات العربية ، مجلد 

  

المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء دور الكيرمون في . م 2009.  السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier(Curculionidae:Coleoptera)  مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية

 .  134-121): 2(العدد  –) 25(لمجلدا -)2009(

 Rhynchophorusتأثير مكونات  المصائد الفيرمونية لسوسة النخيل الحمراء . م 2009.السعود، أحمد حسين -

ferrugineus Olivier(Curculionidae:Coleoptera)  جامعة دمشق  على أعداد الحشرات التي تلتقطها مجلة

  175-151: 1العدد ) 25(المجلد ).2009(. للعلوم الزراعية

  

أهميية إضافة ثمار التمر في المصائد الفيرمونية التجميعية على سوسة النخيل . م 2006. السعود، أحمد حسين -

مجلة بحوث جامعة .  hynchophorous ferrugineus Oliver ( Coleoptera: Curculionidae)الحمراء 

 .208-191.: 58العدد  -سلسلة العلوم الزراعية –حلب 
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 Rhynchophorous ferrugineus Oliverمكافحة سوسة النخيل الحمراء   .م 2006. السعود، أحمد حسين -

( Coleoptera: Curculionidae) مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية . باستخدام الفيرمونات التجميعية

 . 162-147: 1العدد ) 22(المجلد ).2006(

 

 .Heliothis viriplaca Hufnتأثير التطفل على ثاقبات قرون الحمص  .م 2004.  السعود، أحمد حسين -

Helicoverpa armigera Hubner ( Lepidoptera: Noctuidae) مجلة اإلمارات .. في جنوب سورية

  .21 -10: ، )1( 16. 2004. جامعة اإلمارات العربية المتحدة -للعلوم الزراعية، كلية نظم الغذائية

  

دور الفيرمونات التجميعية في المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء . م 2004.  ينالسعود، أحمد حس -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier( Coleoptera: Curculionidae)  وقائع ورشة  112– 106صفحة

اإلمارات  –العين  –الخليج العمل اإلقليمية حول النظام البيئي القائم على المكافحة المتكاملة آلفات نخيل التمر في دول 

  .2004) مارس( آذار 30 -28العربية المتحدة، 

  

. تأثير الكثافة النباتية للحمص على اإلصابة بثاقبات القرون في جنوب سورية  .2001. السعود، أحمد حسين-

  .44 – 31: )1(17. 2001. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية

  
تــــــــــأثير مواعيــــــــــد اســــــــــتخدام الثيــــــــــودان فــــــــــي جــــــــــدوى . م 1998. الســــــــــعود، أحمــــــــــد حســــــــــين وفــــــــــوزي ســــــــــمارة -  

 Heliothis viriplaca Hufn. Helicoverpa( Heliothis) مكافحـــــة ثاقبـــــات قـــــرون الحمـــــص

armigera Hubner. ( Lepedoptera: Noctuidae) مجلـــــة جامعـــــة دمشـــــق . فـــــي جنـــــوب ســـــورية

  .143 -133: المجلد الرابع عشر . 1998للعلوم الزراعية 
مجلة باسل األسد لعلوم . أنواع ثاقبات قرون الحمص في جنوب سورية. م 1997.  د، أحمد حسينالسعو  -

 .109- 99: العدد الرابع. 1997. الهندسة الزراعية

  
اختبار حساسية ثالثين طرازا وراثيا من الحمص لإلصابة بثاقبات القرون في  .م 1996. السعود، أحمد حسين -

 .58 -44): 1(المجلد الثاني عشر العدد. 1996. ق للعلوم الزراعيةمجلة جامعة دمش. جنوب سورية

  
تــــــــــــأثير مواعيــــــــــــد زراعــــــــــــة الحمــــــــــــص علــــــــــــى  . م 1994. وفــــــــــــوزي ســــــــــــمارة الســــــــــــعود، أحمــــــــــــد حســــــــــــين -    

( العـــــــــــددان ) 10(مجلـــــــــــد . 1994. مجلـــــــــــة جامعـــــــــــة دمشـــــــــــق . اإلصـــــــــــابة بثاقبـــــــــــات القـــــــــــرون، فـــــــــــي جنـــــــــــوب ســـــــــــورية

  .66-47) : 30و 29
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المكافحة     .م 1991. ح، محمد عادل، الحميدي، محي الدين وأحمد حسين السعودسمارة، فوزي، فتي -

على الحمص في  Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)الكيميائية للحشرة 

 .102 – 95): 2(9. 1991. المجلة العربية لعلوم وقاية النبات. جنوب سورية 

  
دراسة حيوية . م 1989. د عادل، سمارة، فوزي ومحي الدين الحميديالسعود، أحمد حسين، فتيح، محم-

. على الحمص في جنوب سورية Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)للحشرة 

 .137 -133): 2(7. 1989. المجلة العربية لعلوم وقاية النبات

  
دراسة بيئية .  م1987. حمد حسين  السعودفتيح، محمد عادل، سمارة، فوزي، الحميدي، محي الدين وأ-  

مجلة  1987على الحمص في جنوب سورية،  Heliothis (Noctuidae: Lepidoptera) ألنواع الجنس

 .100-89 ) :12(3 -جامعة دمشق

 
  

  مجالت ارشادية مقاالت منشورة في 
هم الحشرات التي تصيب دور بعض العمليات الزراعية في الحد من أضرار أ  .2013. السعود، أحمد حسين -

إصدار جائزة خليفة الدولية . 2013، مارس 1المجلد الخامس، العدد . مجلة الشجرة المباركة . أشجار النخيل

 . 113-104: لنخيل التمر

  

أهمية الماء في المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء  .2012. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferruginneus Olivier( Coleoptera: Corculionidae) .مجلة الشجرة المباركة .

  .31-22:     اصدار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 2012) آذار( ، مارس1المجلد الرابع، العدد 

 

مجلة . دور الماء في المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء . 2011. السعود، أحمد حسين -

  .48 -46: 2011لعام   38العدد . وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السورية -لزراعة ا

 

مجلة تعني .  مجلة الزراعة. أهمية الغطاء النسيجي في مكافحة اآلفات.  م 2010. السعود، أحمد حسين -

- 25صفحة . في الجمهورية العربية السوريةبشؤون التنمية الزراعية تصدر عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

  . 2010لعام  35العدد  27

 



www.iraqi-datepalms.net 2014 

 

14 

 

  تأثير لون المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء  .م 2009. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferruginneus Olivier( Coleoptera: Corculionidae) 

 2009سبتمبر   -1430رشد العدد الثالث واألربعون رمضان مجلة الم. على أعداد الحشرات التي تلتقطها

  .36-28صفحة 

  

دور المبيدات الحشرية في المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل .  م 2009. السعود، أحمد حسين -

  .85 -76): م2009آذار (مارس/ هجري  1430العدد األول ربيع األول . مجلة الشجرة المباركة. الحمراء

  

 –اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي -حفارات عذوق النخيل ، مجلة المرشد . م 2008. السعود، أحمد حسين -

ابريل  -1428ربيع األول  - اإلمارات العربية المتحدة العدد الثامن والثالثون -إمارة أبو ظبي -قطاع الزراعة

  .25-24صفحة . 2008

  

وزارة  -مجلة الزراعة . سوسة النخيل الحمراء ، عدو خطير يصعب اكتشافه  .م 2008.  السعود، أحمد حسين -     

  .19-16: 2008لعام   26العدد . الزراعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السورية

  
وزارة  -مجلة الزراعة . المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء.   م 2008. السعود، أحمد حسين-

  .21-18: 2008لعام   27العدد . راعة واإلصالح الزراعي في الجمهورية العربية السوريةالز 

  

العوامل المؤثرة على كفاءة المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء .  م 2006. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorous ferrugineus Oliver ( Coleoptera: Curculionidae) ( إدارة اإلرشاد  -المرشد مجلة

. 2006فبراير -الواحد والثالثون، العدد  اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي-والتسويق الزراعي والثروة الحيوانية

  .15-10صفحة 

 

 Date Spider Mite Oligonchus afrasiaticusعنكبوت الغبار . م 2006. السعود، أحمد حسين-

Meg.(Acarina:Tetranychidae)  . مايو –اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي العدد الرابع والثالثون -مجلة المرشد )

  .30 – 28: 2006) أيار
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 :Spodoptera   (  Noctuida Lepidopteraالديدان التي تنتمي للجنس .  م 2005. السعود، أحمد حسين  -   

، العدد  اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي-وانيةإدارة اإلرشاد والتسويق الزراعي والثروة الحي -مجلة المرشد )

  .37– 32: صفحة. 2005الثامن والعشرون، مايو 

  

 .العوامل التي تساعد على نجاح عمليات المكافحة الكيميائية لآلفات الزراعية. م 2004.  السعود، أحمد حسين -   

العدد . .اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي-حيوانيةإدارة اإلرشاد والتسويق الزراعي والثروة ال -مجلة المرشد

  .19-16صفحة . 2004سبتمبر -1427شعبان  -الخامس والثالثون

  

دور العمليــات الزراعيــة فــي حمايــة أشــجار النخيــل مــن اإلصــابة بسوســة النخيــل .  م 2004. الســعود، أحمــد حســين -

إدارة  -مجلــة المرشــد Rhynchophorus ferrugineus Olivier ( Coleoptera: Curculionidae)الحمــراء 

العدد الخامس والعشرون نوفمبر . .اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي-اإلرشاد والتسويق الزراعي والثروة الحيوانية

  .45– 41: صفحة . 2004

  

إدارة اإلرشاد والتسويق  -د مجلة المرش. حفارات سيقان الذرة الصفراء والبيضاء. م 2004.  السعود، أحمد حسين -

، صفحة 2004مايو  -العدد الثالث والعشرون. اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي-الزراعي والثروة الحيوانية

18- 23.  

  

 Rhynchophorusدور الفيرمونات التجميعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء.م 2004. السعود، أحمد حسين -

ferrugineus Olivier ( Coleoptera: Curculionidae) مجلة شؤون .. والحد من أخطار المبيدات على البيئة

، )آب( دولة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثاني والعشرون، أغسطس        –بيئية، إصدار جمعية أصدقاء البيئة 

2004 :40 – 42.  

  

 Helicoverpa( Heliothis) armigera Hubnerدودة ثمــار الطمــاطم .  م 2003.  الســعود، أحمــد حســين -

Lepidoptera: Noctuidae)  دائــرة  -بلديــة أبــوظبي-إدارة اإلرشــاد والتســويق الزراعــي والثــروة الحيوانيــة-مجلــة المرشــد

  .35 -30، صفحة 2003العدد الحادي والعشرين، نوفمبر . اإلمارات العربية المتحدة -الزراعة والبلديات 

 

إدارة اإلرشاد والتسويق  -مجلة المرشد . المكافحة الزراعية لآلفات الحشرية. م 2003.  نالسعود، أحمد حسي - 

-30، صفحة 2003العدد السابع عشر، فبراير . اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي -الزراعي والثروة الحيوانية

32.  
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مجلة . الحشرية على الرودس وطرق مكافحتها أهم اآلفات. م 2002.  الرفاعي، أحمد فرج، وأحمد حسين السعود -   

العدد السادس . اإلمارات العربية المتحدة -بلدية أبو ظبي -إدارة اإلرشاد والتسويق الزراعي والثروة الحيوانية -المرشد 

  .45 – 38صفحة . 2002 .عشر نوفمبر

  

النشرة . البيضاء في سورية تحديد ثالثة أنواع من حفارات الساق على الذرة .1996. السعود، أحمد حسين -

  .10، صفحة 23العدد  1996. اإلخبارية لوقاية النبات في البلدان العربية والشرق األدنى

- Al-Saoud, A. H. 2014. . Effect of ethyl acetate and trap colour on weevil captures in red 
palm weevil Rhynchophorus ferrugineus ( Coleoptera: Curculionidae) pheromone traps.The 

Blessed Tree. Vol. 6, Issue No. 1. March (2014):46-51.  
 

  :النشاطات مع المراكز الدولية
  ):أكساد( المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة: أوال 
  

طـرق تشـخيص اإلصـابات  إلـى المركـز علـىتدريب المهندسـين والفنيـين الـزراعيين الوافـدين مـن مختلـف الـدول العربيـة  -

  .واألشجار المثمرة، والخضار واألعالف، وطرق مكافحتها المختلفة،باآلفات الحشرية على المحاصيل الزراعية 

  

القيام بجوالت ميدانية حقلية، لتشخيص اإلصابات الحشرية على المزروعات المختلفة، وتـدريب المهندسـين الـزراعيين، - 

 .، ووضع برامج المكافحة الالزمة لهاإلصاباتعلى تشخيص هذه ا

  :محاضرات في الدورات التدريبية التي عقدها المركز، ومنها إلقاء- 

 

الــدورة التدريبيــة علــى . لزراعــة المحاصــيل الحقليــة والمكافحــة المتكاملــة لهــا محــددةاآلفــات الحشــرية كعامــل -1

/ 10/ 26 – 12سـوريا  -مركـز بحـوث ازرع. سوريا زراعة وخدمة المحاصيل الحقلية في المنطقة الجنوبية من

1996  

 

الــدورة التدريبيــة علــى زراعــة وخدمــة المحاصــيل : اآلفــات الحشــرية علــى المحاصــيل الحقليــة وطــرق مكافحتهــا-2

 .1999/ 10/ 24-14-سوريا -مركز بحوث ازرع. الحقلية في المناطق الجافة
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  ).ايكاردا( ناطق الجافةالمركز الدولي للبحوث الزراعية في الم: ثانيا
  :التقارير السنوية - 1
وضـــع حشـــرات الحمـــص والعـــدس والبقوليـــات العلفيـــة فـــي ســـورية خـــالل موســـم .   م 1997. الســـعود، أحمـــد حســـين -

التقرير السنوي لبرنامج التعاون العلمي المشترك بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعـي فـي الجمهوريـة . 1996 – 1995

  .1997). ايكاردا( والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافةالعربية السورية 

  

حصر حشرات الحمص والعدس والبقوليات العلفية في جنوب سورية خـالل موسـم .  م 1995. السعود، أحمد حسين -

ي فـــــي التقريـــــر الســـــنوي لبرنـــــامج التعـــــاون العلمـــــي المشـــــترك بـــــين وزارة الزراعـــــة واإلصـــــالح الزراعـــــ. . 1995 -1994

 .1995). ايكاردا( الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

 
التقريـر . . 1995 – 1994تقدير الفقد الناتج عن حشرات العـدس خـالل موسـم .   م 1995. السعود، أحمد حسين -

صـالح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والمركــز السـنوي لبرنــامج التعــاون العلمــي المشــترك بــين وزارة الزراعــة واإل

  .1995). ايكاردا( الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 
 – 1992حشــرات الحمــص والعــدس والبقوليــات العلفيــة فــي ســورية خــالل موســم   .م 1994. الســعود، أحمــد حســين -

بــين وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة التقريــر الســنوي لبرنــامج التعــاون العلمــي المشــترك . 1993

 1994). ايكاردا( السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 
 -1991حشــرات الحمــص والعــدس المســجلة فــي الحقــول اإلخباريــة خــالل موســم . م  1993. الســعود، أحمــد حســين -

اون العلمــي المشــترك بــين وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة التقريــر الســنوي لبرنــامج التعــ. 1992

  .1993). ايكاردا( السورية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 
التقريـر السـنوي لبرنـامج . 1990حشـرات الحمـص والعـدس فـي سـورية خـالل موسـم  م 1991. السعود، أحمد حسين -

لمــي المشــترك بــين وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والمركــز الــدولي للبحــوث التعــاون الع

 .1991). ايكاردا( الزراعية في المناطق الجافة

 
. 1989نيسـان  29 – 22حشـرات الحمـص والعـدس والفـول فـي سـورية خـالل الفتـرة  .م 1990. السعود، أحمـد حسـين

امج التعــاون العلمــي المشــترك بــين وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية التقريــر الســنوي لبرنــ

 .1990). ايكاردا( والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة



www.iraqi-datepalms.net 2014 

 

18 

 

سـورية والمركـز المشاركة في الجوالت الحقلية المشتركة بين مديرية البحوث العلمية الزراعية في الجمهورية العربية ال.  -

لتقيـــيم أداء أصـــناف  1997 - 1988، خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام )ايكـــاردا( الـــدولي للبحـــوث الزراعيـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة

  .البقوليات الغذائية والعلفية المزروعة في الحقول التجارب المشتركة ما بين المؤسستين 

 

فــي   العلميــة الزراعيــة والمركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة  المشــاركة فــي االجتماعــات المشــتركة بــين مديريــة البحــوث -      

هــاتين المؤسســتين ، وذلــك  الســنوية لبرنــامج التعــاون العلمــي المشــترك بــين لوضــع الخطــط، وذلــك )أيكــا ردا( المنــاطق الجافــة

  .1997 – 1988خالل الفترة 
  
تدريبيــة فــي المركــز، وشــملت هــذه الــدورات  اتتــم تــدريب المهندســين الــزراعيين الــذين اتبعــوا دور : الــدورات التدريبيــة -4

  :هذه الدوراتدورات فردية، ودورات جماعية، ومن 

 

التقنيــات واألســاليب الحديثــة لزراعــة الحمــص الشــتوي ضــمن دورة نظمهــا المركــز  .م 1996. الســعود، أحمــد حســين-

لبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الجمهوريــة بالتعــاون مــع مديريــة ا) أيكــا ردا( الــدولي للبحــوث الزراعيــة فــي المنــاطق الجافــة 

  .الجمهورية العربية السورية -3/1996/ 14 – 12دمشق . العربية السورية

 

أهميـــة العمليـــات الزراعيـــة فـــي مكافحـــة حشـــرات الحمـــص ضـــمن برنـــامج المكافحـــة   .م1994. الســـعود، أحمـــد حســـين -

  .هذه الحشراتوأهم الطفيليات والمفترسات التي تهاجم .المتكاملة لحشرات الحمص

 

: نقل تقنيات زراعة الحمـص الشـتوي حشرات الحمص وأساليب مكافحتها، ضمن دورة . م 1993. السعود، أحمد حسين -

 -26/5/1993 - 23 القامشــلي خــالل الفتــرة  .)أيكــا ردا(  نظمهــا المركــز الــدولي للبحــوث الزراعيــة فــي المنــاطق الجافــة

   .الجمهورية العربية السورية

 

  ).بلدية أبو ظبي(  اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي ات نظمتهادور  -ثالثا
دور المكافحـة الزراعيـة والميكانيكيـة فـي الحـد مـن اآلفـات التـي تصـيب  .م 2009.  السعود، أحمد حسـين -   

 .دورة تدريبية للمرشدين الزراعيين في العين وأبو ظبي وليوا. أشجار النخيل

 

. االسـتثمار األمثـل للمصـائد الفيرمونيـة التجميعيـة لسوسـة النخيـل الحمـراء . م 2009.  السعود، أحمد حسين -

 دورة تدريبية للمرشدين الزراعيين في العين وأبو ظبي وليوا
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االسـتخدام اآلمـن والسـليم للمبيـدات الزراعيـة نـدوة للمرشـدين الـزراعيين .  م 2006 .السعود، أحمـد حسـين  -   

 .اعة أبو ظبيالعاملين في اإلدارة العامة لزر 

 

دورة للمرشــدين . مكافحــة آفــات النخيــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. م2005. الســعود، أحمــد حســين  -

 .ألقيت في مدينة زايد وفي أبو ظبي. الزراعيين العاملين في اإلدارة العامة لزراعة أبو ظبي

  

خضـار واألعـالف فـي دولـة اإلمـارات العربيـة أهـم الحشـرات التـي تصـيب محاصـيل ال.  م2003. السعود، أحمد حسـين-

  .2003 -2002الدورة التدريبية الثامنة للموسم الزراعي . .المتحدة

  

  :اإلنمائيةمم المتحدة برنامج األ -رابعاً   
 0وشارك فيه كل من الدول العربية التالية ، لتحسين الذرة البيضاء والدخن،88/003أقام هذا البرنامج مشروع ، راب  

 (ICRISAT ) ، إضافة إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق شبة الجافة)السودانو  اليمن ،، مصرسورية

 :وقد تم نشر التقارير واوراق العمل التالية، ضمن نشاطات هذا المشروع. في الهند

  

1- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1997. Preliminary Evolution of Sorghum Genotypes 
Against Sorghum Stem borers in Syria, Annual Report 1995: 224 230. Seventh ARCM RAB/ 

88/ 003. Sanaa, Yemen, 1996. 
 

2- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1996.Control of Sorghum Stem borers Complex, Annual 
Report 1995. Seventh ARCM RAB/ 88/003 , Sanaa, Yemen. 1996.  
 

3- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1995. State of Sorghum Insect Pests in Syria during 1994 
Season. Annual Report 1995. Sixth ARCM RAB/88/003Damascus, Syria, 15- 22 May 1995: 

179 - 184.  

3- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1994.Sorghum Insect Pests in Syria during 1993 
Season. Annual Report 1994. Fifth ARCM RAB/88/003 Cairo, Egypt, April 25-May 2, 1994. 

 

5- Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1994. Incidence of Sorghum Insect Pests in Syria during 
1993 Season. Annual Report 1994. Fifth ARCM RAB/88/003 Cairo, Egypt, April 25-May 

2, 1994 
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Al-Saoud, Ahmad Hussen. 1992.  Sorghum Insect Pests in Syria during 1991 Season. 
Annual Report 1992.Third ARCM RAB/88/003 Sanaa, Yemen, April 13 - 20 1992. 

 ت ألقيت في مؤتمرات وندوات علميةمحاضرا
  

   - Al-Saoud, A. H. 2014. Factors affecting the efficacy of ethyl acetate in the red palm 
weevil    aggregation pheromone traps 

       
-Al-Saoud, A.H. 2013. Effect of ethyl acetate and date palm fruits quantity on   red palm 
weevil capture in pheromone traps in UAE.  The 61st  Annual Meeting of the Entomological 

Society of America, November 10-13, 2013. Austin Convention Center, Austin, Texas, USA.  

 

-Al-Saoud, A.H. and  Sarto, I . Monteys, V. 2013.  Effect of trap setting height and 
colour on pheromone mass-trapping of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus Oliv.( 

Coleoptera: Dryophthoridae). 8th Spanish National Congress on Applied Entomology.21-25 

October 2013. Martes, Spain 

 

- Al-Saoud, A.H. 2012. Effect of Aggregation Pheromone Trap Colors and Kairomone in 
Attracting Adults of Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus Oliv.( Coleoptera: 

Curculionidae)  In  Al-Rahbba( Emirate of Abu Dhabi). . 1st International Symposium on 

horticultural Insects Management. 5th-8th November, 2012. Amman-Jordan.  

 

خيل الحمراء دور المصائد الفيرمونية التجميعية في إدارة سوسة الن .م 2012. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae  ورشة العمل والدورة التدريبية

 23-19الموافق ) ه 1433/ 2/7 -28/6( الدولية الثالثة إلدارة  سوسة النخيل الحمراء خالل الفترة 

المملكة  -الرياض -جامعة الملك سعود -ةكلية علوم األغذية والزراع -كرسي أبحاث النخيل والتمور. م5/2012/

  .العربية السعودية
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أهمية العمليات الزراعية في الحد من أضرار سوسة النخيل الحمراء  .م 2012. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae  ورشة العمل والدورة التدريبية

 23-19الموافق ) ه 1433/ 2/7 -28/6( ارة  سوسة النخيل الحمراء خالل الفترة الدولية الثالثة إلد

المملكة  -الرياض -جامعة الملك سعود -كلية علوم األغذية والزراعة -كرسي أبحاث النخيل والتمور. م5/2012/

  .العربية السعودية

 

المعرض الزراعي . يب أشجار النخيلالمكافحة الزراعية ألهم الحشرات التي تص .م2012. السعود، أحمد حسين -

م2012فبراير  24-21     العين . جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية -تنظيم قطاع الشؤون الزراعية. الثاني  

 

الطرق السليمة  الستخدام المواد الكيميائية المختلفة على األنواع المختلفة . م 2011. السعود، أحمد حسين -  

  .2011أبريل  9مدينة زايد  . بلدية المنطقة الغربية. دياتأسبوع البل. من المزروعات

  

المهندسين واالستشاريين العاملين .( المكافحة المتكاملة ألهم آفات أشجار النخيل  .م 2011. السعود، أحمد حسين -

2011أكتوبر  4) إمارة أبو ظبي( في شركات المقاوالت المنفذة للمشاريع الزراعية التابعة لبلدية المرفأ   

  

مقارنة تأثير ثمانية ألوان للمصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل  .م 2010. السعود، أحمد حسين -

على أعداد .  Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidaeالحمراء 

ديات تحسين اإلنتاجية وسبل تح( المؤتمر الدولي األول حول. أسبوع العلم الخمسين . الحشرات التي تلتقطها

 - دير الزور -جامعة الفرات -كلية الزراعة. 2010تشرين الثاني ( نوفمبر 30-28) تطويرها في القطاع الزراعي

 . الجمهورية العربية السورية

 

إدارة المصائد الفيرمونية التجميعية لسوسة النخيل الحمراء  .م2010. السعود، أحمد حسين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae . المؤتمر الدولي الثاني لسوسة

  .ايطاليا.  15/5/2010-14النخيل الحمراء 

 

 .Rhynchophorus ferrugineus Olivierسوسة النخيل الحمراء .  م 2010. السعود، أحمد حسين -

(Coleoptera: Curculionidae أساليب مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ورشة عمل حول . وأساليب مكافحتها

 . 2010أبريل   -بلدية مدينة أبو ظبي
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عنكبوت الغبار وأساليب مكافحته على أشجار النخيل في دولة اإلمارات . م 2010. السعود، أحمد حسين  -

تنظيم  - أبو ظبيإمارة -المزارعين  دورة تدريبية  للمهندسين الزراعيين العاملين في مركز خدمة.  العربية المتحدة

 2010أبريل  5مركز خدمة المزارعين، 

 

دور المصائد الفيرمونية التجميعية في برامج المكافحة المتكاملة لسوسة .  م 2010. السعود، أحمد حسين -

تنظيم  - إمارة أبو ظبي-  دورة تدريبية  للمهندسين الزراعيين العاملين في مركز خدمة المزارعين .النخيل الحمراء،

  2010أبريل  5ركز خدمة المزارعين، م
. 

االسـتفادة المثلـى مـن  المصـائد الفيرمونيـة التجميعيـة لمكافحـة  سوسـة النخيـل . م 2010. السعود، أحمـد حسـين-

ـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة تنظـــيم الشـــركة الســـعودية . التحـــدي -ورشـــة سوســـة النخيـــل الحمـــراء. الحمـــراء فـــي دول

 .المملكة العربية السعودية -الرياض. 2010مارس  31-30) ابكس( للصناعات األساسية    

  

دور المكافحة الزراعية في الحد من أضرار أهم اآلفات التي تصيب أشجار . م 2010. السعود، أحمد حسين-

  )مدينة زايد( أسبوع التشجير األول في بلدية المنطقة الغربية إلمارة أبو ظبي، بلدية المنطقة الغربية  . النخيل

  .2010مارس 

   

تــأثير ارتفــاع  وألــوان المصــائد الفيرمونيــة التجميعيــة لسوســة النخيــل الحمــراء .م 2010. الســعود، أحمــد حســين-

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae  علـى أعـداد الحشـرات التـي

 . 2010مارس  17-15أبو ظبي . المؤتمر الدولي الرابع لنخيل التمر. تلتقطها

 

دراسة مقارنة تأثير أربعة أنواع من الطعوم الغذائية في المصائد الفيرمونية .م 2009. السعود، أحمد حسين -

 :Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleopteraالتجميعية لسوسة    النخيل الحمراء   

Curculionidae تشرين  30-26. بي العاشر لعلوم وقاية النباتالمؤتمر العر . على أعداد الحشرات التي تلتقطها

  .، بيروت ، لبنان2009) أكتوبر( أول

  

تـــــأثير أمـــــاكن وضـــــع المصـــــائد الفيرمونيـــــة التجميعيـــــة لسوســـــة النخيـــــل الحمـــــراء   .م 2008. الســـــعود، أحمـــــد حســـــين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae  تلتقطهـاعلـى أعـداد الحشـرات التـي .

الجمهوريـة  -2008) تشـرين أول(     أكتـوبر 15-13حلـب  -جامعـة حلـب -كلية الزراعـة. المؤتمر الدولي الزراعي األول

  .العربية السورية
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 دور الكيرمـــــون فـــــي المصـــــائد الفيرمونيـــــة التجميعيـــــة لسوســـــة النخيـــــل الحمـــــراء. م 2008. الســـــعود،أحمد حســـــين -

Rhynchophorus  ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae)  . المـؤتمر العربـي الثـاني لتطبيقـات

 .جمهورية مصر العربية -2008أبريل  10-7القاهرة  -المكافحة البيولوجية لآلفات الجيزة

  

 .Rhynchophorus ferrugineus Olivierسوســــة النخيــــل الحمــــراء . م 2007. الســــعود، أحمــــد حســــين -

(Coleoptera: Curculionidae) العوامـــل التـــي تســـاعد علـــى  -أعـــراض اإلصـــابة -أضـــرارها -دورة حياتهـــا -انتشـــارها

تنظــيم هيئــة الطاقــة . ورشــه عمــل حــول اســتعمال الفيرمونــات والمــواد الجاذبــة األخــرى فــي مكافحــة اآلفــات الزراعيــة. انتشــارها

  .لسوريةالجمهورية العربية ا -19/7/2007-14 -دمشق -الذرية في الجمهورية العربية السورية

  

 .Rhynchophorus ferrugineus Olivierمكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء .م 2007. الســعود، أحمــد حســين  -

(Coleoptera: Curculionidae) . ورشــه عمــل حــول اســتعمال الفيرمونــات والمــواد الجاذبــة األخــرى فــي مكافحــة اآلفــات

ـــة. الزراعيـــة ـــة فـــي الجمهوريـــة العربي ـــة الذري ـــة الطاق ـــة  -19/7/2007-14 -دمشـــق -الســـورية تنظـــيم هيئ ـــة العربي الجمهوري

  .السورية

  

اســـــتخدام الفيرمونـــــات التجميعيـــــة فـــــي بـــــرامج مكافحـــــة سوســـــة النخيـــــل الحمـــــراء  . م 2007. الســـــعود، أحمـــــد حســـــين   -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae) . ورشه عمل حول استعمال الفيرمونات

 -دمشــق -تنظــيم هيئــة الطاقــة الذريــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. اد الجاذبــة األخــرى فــي مكافحــة اآلفــات الزراعيــةوالمــو 

 .الجمهورية العربية السورية -14-19/7/2007

 

تـــــــأثير مكونـــــــات المصـــــــائد الفيرمونيـــــــة التجميعيـــــــة لسوســـــــة النخيـــــــل الحمـــــــراء . م 2007. الســـــــعود، أحمـــــــد حســـــــين  -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. (Coleoptera: Curculionidae) علـى أعـداد الحشـرات التـي تلتقطهـا .

جامعــة   -مركـز أبحـاث النخيـل والتمـور 8/5/2007-5. تحـديات التصـنيع والتسـويق ومكافحــة اآلفـات( نـدوة النخيـل الرابعـة

  .المملكة العربية السعودية -الهفوف -الملك فيصل

  

 .Rhynchophorus ferrugineus Olivierمكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء . م 2006. الســعود، أحمــد حســين 

(Coleoptera: Curculionidae) 19. المـؤتمر العربــي التاسـع لعلـوم وقايـة النبــات . باسـتخدام الفيرمونـات التجميعيـة – 

  .الجمهورية العربية السورية –دمشق . 2006) نوفمبر( تشرين ثاني  23
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دور التمــــر فــــي المصــــائد الفيرمونيــــة التجميعيــــة لسوســــة النخيــــل الحمــــراء  .م 2006. ســــينالســــعود، أحمــــد ح - 

Rhynchophorus ferrugineus Olivier. ( Coleoptera: Curculionidae)  المــؤتمر الــدولي الثالــث

  .اإلمارات العربية المتحدة -أبو ظبي.        2006) فبراير( شباط          21 -19. لنخيل التمر 

  

دور الفيرمونــات التجميعيــة فــي المكافحــة المتكاملــة لسوســة النخيــل الحمــراء  .م 2004. الســعود، أحمــد حســين -

Rhynchophorus ferrugineus Olivier( Coleoptera: Curculionidae)  ورشـة العمـل اإلقليميـة حـول

اإلمـارات العربيـة  –ج العربـي ، العـين النظام البيئي القائم على المكافحة المتكاملة آلفات نخيل التمر في دول الخلي

  .2004) . مارس(     آذار 30 - 28المتحدة،

 

المؤتمر العربي . 2000. تأثير الكثافة النباتية للحمص على اإلصابة بثاقبات القرون .م 2000. السعود، أحمد حسين  -

  .م 2000) أكتوبر( تشرين األول  27– 21األردن،  -السابع لعلوم وقاية النبات ، عمان

 

أداء مجموعــة مــن أصــناف الشــمام فــي ظــروف الحقــل وبــالعروتين الصــيفية .م 2000. األحمــد، ماجــد وأحمــد الســعود  -

المـؤتمر العربـي السـابع . 2000. والخريفية تجاه مرض ذبول وتعفن جذور الشمام في مدينة العين اإلمـارات العربيـة المتحـدة

  .م 2000) أكتوبر(        تشرين األول 27–21األردن  -لعلوم وقاية النبات، عمان 

  

. تــأثير التطفــل علــى ثاقبــات قــرون الحمــص وحفــارات يســاق الــذرة البيضــاء فــي ســورية. م1997. الســعود، أحمــد حســين -

  .م1997) أكتوبر(    تشرين أول 31 - 27لبنان،  -بيروت. المؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات

  

اختبار حساسية ثالثين طرازا وراثيا من الحمـص لإلصـابة بثاقبـات القـرون فـي جنـوب . م 1997. السعود، أحمد حسين  -

  .م1997) أكتوبر( تشرين أول 31 -27لبنان،  -بيروت. المؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات. سورية

 

. مـــص فـــي جنـــوب ســـوريةتـــأثير مواعيـــد اســـتخدام الثيـــودان علـــى ثاقبـــات قـــرون الح. م1994. الســـعود، أحمـــد حســـين --

، )كــانون أول      ديســمبر 2 -)نــوفمبر( تشــرين الثــاني  27المغــرب  -فــاس. المــؤتمر العربــي الخــامس لعلــوم وقايــة النبــات

1994 
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  - 1989و  1989-1988تأثير ثاقبات قرون الحمص في سورية خالل موسمي .  م1991. السعود، أحمد حسين -

، )نون أولاك( ديسمبر    5 -1 -)جمهورية مصر العربية( القاهرة  -م وقاية النباتالمؤتمر العربي الرابع لعلو . 1990

  .     م 1991

  

) .Helicoverpa armigera Hbالمكافحـــة الكيميائيـــة للحشـــرة   .1991. ســـمارة، فـــوزي واحمـــد حســـين الســـعود -

Lepidoptera: Noctuidae) (القــاهرة -لــوم وقايــة النبــاتالمــؤتمر العربــي الرابــع لع. علــى الحمــص فــي جنــوب ســورية-

   1991) كانون أول( ديسمبر 5 – 1. جمهورية مصر العربية

 

إصــابة ثاقبــات قــرون الحمــص لــبعض أصــناف الحمــص . م 1991.  الســعود، أحمــد حســين وســوزان ويغنــد -

بيـة السـورية الجمهوريـة العر  -، جامعـة تشـرين ، الالذقيـةالحـادي والثالثـين أسـبوع العلـم . المبشـرة فـي جنـوب سـورية

  . 1991) نوفمبر( تشرين الثاني 8 -2

     

 :Heliothis armigera Hubner ( Lepidopteraدراســة حيويــة للحشــرة .  م 1988. الســعود، أحمــد حســين. 

Noctuidae) اإلمــارات العربيــة  –العــين  -المــؤتمر العربــي الثالــث لعلــوم وقايــة النبــات. فــي حقــول الحمــص جنــوب ســورية

  .م 1988) ديسمبر(كانون أول 9- 5المتحدة، 

  

 أسـبوع العلـم . دراسـة بيئيـة لثاقبـات قـرون الحمـص فـي جنـوبي سـوريا.م 1988.  السعود، أحمد حسـين وسـوزان ويغنـد -

  .1988) نوفمبر(            الجمهورية العربية السورية  تشرين الثاني -، جامعة دمشق ، دمشقالثامن والعشرين

 

 :ندوات توعية للمزارعين
اإلمــارات  مهرجــان . إدارة المصــائد الفيرمونيــة التجميعيــة لسوســة النخيــل الحمــراء. 2013. ســعود، أحمــد حســينال-

 . 2013نوفمبر  26-21أبو ظبي . الدولي للنخيل والتمر
. بلديــة المرفــأ . أهــم اآلفــات الحشــرية التــي تصــيب أشــجار النخيــل وطــرق إدارتهــا. 2013. الســعود، أحمــد حســين-

 .2013يونيو 

أهم الحشرات  التي تصيب أشجار النخيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسبل الحد . م 2011. السعود، أحمد حسين -

 .20/6/2011المهندسين الزراعيين في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائي العين . من أضرارها

جمعية أصدقاء . لسوسة النخيل الحمراء  إدارة المصيدة الفيرمونية التجميعية .م 2011. السعود، أحمد حسين -

   2011يونيو  15)  العين.( النخلة
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) ( مزيرعة(ليوا -المعرض الزراعي األول. المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء. م 2010.السعود، أحمد حسين  -  

  2010) ابريل

. ي دولة اإلمارات العربية المتحدةالمكافحة المتكاملة ألهم آفات النخيل ف. م 2010. السعود، أحمد حسين -

 . 26/7/2010-17) مزيرعة( مهرجان ليوا السادس ليوا 

. دور المكافحــة الزراعيــة والميكانيكيــة فــي الحــد مــن أضــرار آفــات النخيــل.  م 2010. الســعود، أحمــد حســين --

  . حدةجمعية أصدقاء النخلة في دولة اإلمارات العربية المت 2010) نيسان( أبريل 26 -العين

  

 -17/7(                2008مهرجان ليوا الرابع    . سوسة النخيل الحمراء . م 2008. السعود، أحمد حسين-

  .مزبرعة -ليوا) 2/8/2008

 -17/7(      2008مهرجـان ليـوا الرابـع . آلفـات النخيـل المتكاملـة المكافحـة  . م 2008. السعود، أحمد حسين-

  .مزبرعة -ليوا) 2/8/2008

( 2008مهرجــان ليــوا الرابــع . االســتخدام اآلمــن والصــحيح للمبيــدات الزراعيــة .م 2008. الســعود، أحمــد حســين  -

 .مزبرعة -ليوا) 2/8/2008 -17/7

  :بيئية ندوات توعية -
  توعية بيئية للمزارعين -

 توعية صحية للشرائح المختلفة من المجتمع -

 البيئة وعالقتها الوثيقة مع الزراعة -

 الحد من تلوث البيئة دور الزراعة في -

 الطرق الصحية للتعامل مع المنتجات الزراعية  -

 إعادة تدوير الورق  -

 البيئة والصحة العامة -

 أهمية الزراعة في البيئات المختلفة -
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