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  ).1958(مبيدات اآلفات ، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية ،  مصر: البكالوريوس      
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  .اللغة أالم :  اللغة العربية     
  .  لغة الدراسة والتدريس :  اللغة اإلنجليزية  
  .مدة سنة في جامعة فلوريدا   :اللغة األلمانية    
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  : مراكز العمل 

  د كلية الزراعة ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردنعمي:    1993 – 1991
رئيس قسم اإلنتاج ووقاية النبات، ثم رئيس قسم وقاية النبات، كلية الزراعة                           1973

  ).سنوات  9= ثالثة دورات ( الجامعة األردنية  -
  لزراعي، وزارة الزراعة،      رئيس قسم وقاية النبات، مديرية البحث واإلرشاد ا:     1969-1973

  .األردن                      
  .مدير محطة دير عال للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة :   1965 -1964
 .مدير محطة الفارعة للبحوث الزراعية ، وزارة الزراعة:  1959-1960

  

  :التخصص

بالنبات العائل ،   غربلة مسوح تصنيفية ، بيئة النيماتودا ، عالقة النيماتودا   :نيماتودا النبات  -1
  .النباتات لصفة المقاومة ، والمكافحة 

  .التعقيم الشمسي للتربة الزراعية   -2
  .أمراض النبات  -3
  

  :الخبرة العلمية

العمل في مديرية البحوث الزراعية ، وزارة الزراعة ، عمان ، االردن باحث ) : 1973 – 1958(  -1
  .مساعد، باحث، ورئيس قسم وقاية النبات

  :العمل في كلية الزراعة بالجامعة األردنية ):2066 - 1973(  -2
  ).1982(، وأستاذ )1977(أستاذ مساعد، أستاذ مشارك    

  . تنفيذ العديد من مشاريع األبحاث في مجال نيماتودا النبات في األردن): 2006- 1973(  -3
في مجال التعقيم الشمسي رئيس فريق وباحث رئيسي لعدد من مشاريع األبحاث ): 2006- 1982(  -4

  .للتربة الزراعية 
  المشاركة في عدد من المهمات العلمية والقيام بعدد من الدراسات ):حتى اآلن 1973(  -5

بتكليف من منظمة األغذية والزراعة الدولية ، برنامج األمم المتحدة لإلنماء ، والمنظمة العربية   
  .ات العربية المتحدة، عمان، إيطاليا، وفلسطينللتنمية الزراعية في األردن ، اليمن ، اإلمار

  رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي األول للتعقيم الشمسي للتربة   )1991(  -6
  . الزراعية، األردن  

                        عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني للتعقيم الشمسي للتربة)  1997(      -7

  .                                                                        إلدارة المتكاملة آلفات التربة، سورياالزراعية وا
  المشاركة في اللجنة الدولية حول المكافحة المتكاملة لممرضات التربة ) 1997(  -8

  .حلب ، والمملكة المتحدة / في كل من ايكاردا   
  

  :مجاالت العمل
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مبادئ نيماتودا النبات، أمراض النبات ، النيماتودا االقتصادية ، بيئة النيماتودا ، الزراعة :  التدريس  -1
  .في االردن

    :البحث العلمي -2
  .إجراء الدراسات المسحية حول حدوث وتوزيع نيماتودا النبات على المحاصيل المختلفة   -أ 
.في الحقل تقييم تأثير عوامل البيئة على أعداد نيماتودا النبات   -ب  

دراسات حول العالقة بين النيماتودا والعوائل النباتية ، متضمنا أيضا القدرة االمراضية   - ج
  .والتشريحية على النباتات 

مكافحة النيماتودا المتطفلة على النباتات، وبخاصة نيماتودا تعقد الجذور على محاصيل   -د             
رق الكيماوية والمزرعية واألصناف المقاومة الخضراوات واألشجار المثمرة باستخدام الط

  .والطرق الفيزيائية
، جرى التركيز على استخدام الطاقة الشمسية قبل الزراعة وبعد الزراعة 1981منذ عام  - هـ          

  .آفات التربة على األشجار المثمرة لمكافحة
  
بة لدرجتي الماجستير طالباً وطال 23اإلشراف على :  األشراف على طلبة الدراسات العليا  -3

 .والدكتوراة
  

  :المؤهالت المهنيـة 

  ).1973(عضو مؤسس لكلية الزراعة بالجامعة األردنية  -1
  ).1986 – 1982" ( الجمعية العربية لوقاية النبات"، ورئيس )1981(عضو مؤسس  -2
 ، و)الجامعة األردنية" (دراسات: "عضو هيئة تحرير عدد من المجالت العلمية، منها  -3

Phytopathologia Mediterranea  )عربية، (، ومجلة وقاية النبات العربية )ايطاليا، دولية
  ).جامعة الموصل(، ومجلة أبحاث كلية الزراعة )لبنان

عدد من المؤتمرات واللقاءات العلمية و ورشات العمل على المستوى ) كرئيس أو عضو ( تنظيم    -4
  .القطري واإلقليمي والدولي

، الذي نفذته جامعة والية "المشروع الدولي لنيماتودا تعقد الجذور " ألردن في ممثل ا      -5
  ).1995حتى   1975من(   US/AIDدعم من بكارولينا الشمالية 

المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات ، وورشات العمل والتجمعات العلمية في الكثير من       -7
 Invited"من المؤتمرات  كمتحدث مدعو بلدان العالم ، كما تمت المشاركة في عدد 

Speaker" .  
  

  :ات العلمية ومجموعات العمل يالعضوية في الجمع

  .ن الدولية يجمعية النيماتولوجي  -1
  .الجمعية العربية لوقاية النبات   -2
  .اتحاد علماء أمراض النبات لدول البحر األبيض المتوسط   -3
  .للتربة الزراعية مجموعة العمل الدولية للتعقيم الشمسي   -4
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  .رئيس المجلس االستشاري للجمعية العربية لوقاية النبات      -5
  .رئيس مجموعة عمل اختصاصيي نيماتودا النبات في األردن      -6
  

  

  

  

  :عضوية الشرف

، والتي تعد من )2009" (الجمعية العربية لوقاية النبات"من  (Fellow)الحصول على عضوية الشرف  -
  .1980شرف تمنحها الجمعية بعد ثالثين سنة من تأسيسها في عام أول عضوية 

  

  البحوث العلمية المنشورة

  

  :العربية منشورات باللغة

تأثير معاملة التربة ببروميد الميثيل والتغطية بالبالستيك مالش األسود على ). 1983( ووليد أبو غربيةمحمود الختوم 
  ).ملخص(34-33) :1(مجلة وقاية النباتات العربية . وادي األردنزراعة الخيار تحت األنفاق البالستكية في 

  
. مقارنة تأثير عدد من مبيدات التربة على زراعة الخيار في البيوت البالستيكية). 1983( وليد أبو غربية

  ).ملخص(33): 1(مجلة وقاية النبات العربية 
 

واألغطية البالستيكية في مكافحة فطريات تأثير الطاقة الشمسية ). 1986( وليد أبو غربيةمحمد األسعد و
  ).ملخص(49-48): 1(مجلة وقاية النبات العربية . ونيماتودا التربة في وادي األردن األوسط

 

أثر تعقيم التربة بالطاقة الشمسية على فطر ) 1988. (وحلمي صالح وليد أبو غربيةأحمد الرداد، أحمد 
  .95-85) 10(15 : دراسات. وفطر الفيوزاريوم  Glomus mosseae االندومايكورايزا النافع 

: 22. مجلة وقاية النبات العربية. النيماتودا المصاحبة للنباتات في البلدان العربية). 2004.(أبوغربية، وليد وطلب العزه
1-22.  

تعقد الجذور  وداتقويم قابلية بعض أصول الدراق لإلصابة بنيمات). 2009. (أبو غربية ووليدالقاسم، محمد، خالد العسس 
  . 5- 1: 27مجلة وقاية النبات العربية،  Meloidogyne javanica .الجاوية 

  
. الوظائف اإلحيائية للنيماتودا). 2010. (، أحمد جمال الشريف و الزروق أحمد الدنقليأبوغربية، وليد إبراهيم

أبوغربية، أحمد الحازمي، وليد : إعداد. نيماتودا النبات في البلدان العربية: ، في كتاب86-61صفحات
  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. زهير اسطيفان و أحمد دوابة

  



 5

تطور ). 2010( .، حمدي زكي أبو العيد ، فهد عبد اهللا اليحيى ، سميرة حمدان سيالمي أبوغربية، وليد إبراهيم
. ات في البلدان العربيةنيماتودا النب: ، في كتاب188-141صفحات. نيماتودا النبات في البلدان العربية

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. وليد أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة: إعداد
 

أضرار نيماتودا النبات وأهميتها االقتصادية في البلدان  ). 2010. (وليد إبراهيم أبوغربيةالحازمي، أحمد سعد و 
وليد أبوغربيـة،  : إعداد. نيماتودا النبات في البلدان العربية: ، في كتاب214-189صفحات . العربية

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة
  

األضـرار، الخسـائر،   . 3: نيماتودا تعقـد الجـذور  ). 2010. (وليد إبراهيم أبوغربيةاسطيفان، زهير عزيز و 
وليـد  : إعـداد . نيماتودا النبات فـي البلـدان العربيـة   : كتاب، في  328-285صفحات . والمكافحة

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة
  

، فـي  464-437صـفحات  . نيماتودا ثآليل الحبوب). 2010. (وليد إبراهيم أبوغربيةاسطيفان، زهير عزيز و 
وليد أبوغربية، أحمد الحازمي، زهيـر اسـطيفان و   : إعداد. بلدان العربيةنيماتودا النبات في ال:كتاب

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. أحمد دوابة
  

. وليـد إبـراهيم أبوغربيـة    اسطيفان و عزيز، زهير عبد الجواد، محفوظ محمد مصطفى، فهد عبد اهللا اليحيى 
نيماتودا النبات في البلـدان  : في كتاب، 586-553صفحات . الموالح/ نيماتودا الحمضيات). 2010(

دار وائل للنشر، عمان، . وليد أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة: إعداد. العربية
  .األردن

  

. ، محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد، عبد اهللا بن زغيو العامري و فهد عبد اهللا اليحيـى  أبوغربية، وليد إبراهيم
نيمـاتودا  : ، في كتـاب 642-603صفحات . ل البيئية المؤثرة على عشائر النيماتوداالعوام). 2010(

دار . وليد أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان وأحمـد دوابـة  : إعداد. النبات في البلدان العربية
  .وائل للنشر، عمان، األردن

  
. نيماتودا محاصـيل الخضـر  ). 2010( .، محمود محمد أحمد يوسفندى علي ألّوف  ، أبوغربية، وليد إبراهيم
وليـد أبوغربيـة، أحمـد    : إعداد. نيماتودا النبات في البلدان العربية: ، في كتاب772-715صفحات 

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة
  

باسـتخدام التـدابير والطـرق    مكافحـة النيمـاتودا   ). 2010. (و نوري راضي الحسني أبوغربية، وليد إبراهيم
وليـد  : إعـداد . نيماتودا النبات في البلـدان العربيـة  : ، في كتاب1086-1059صفحات . الزراعية

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة
  



 6

مكافحة ). 2010. (نوري راضي الحسني ، خليفة حسين دعباج ، أحمد السيد إسماعيل و أبوغربية، وليد إبراهيم
. نيماتودا النبات في البلدان العربيـة : ، في كتاب1146-1087صفحات . النيماتودا بالطرق الفيزيائية

  .دار وائل للنشر، عمان، األردن. وليد أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة: إعداد
  

  
مكافحة النيماتودا بالمبيدات ). 2010. (، زهير عزيز اسطيفان وغربيةوليد إبراهيم أب،  عثمان، أحمد أحمد

وليد : إعداد. نيماتودا النبات في البلدان العربية: ، في كتاب1182 -1147صفحات . الكيميائية
 .دار وائل للنشر، عمان، األردن. أبوغربية، أحمد الحازمي، زهير اسطيفان و أحمد دوابة

  
أنواع النيماتودا / األول لتقصي أجناس التقرير). 2010. (وليد أبوغربيةسس، لما البنا، خالد الع القاسم، محمد،

مجلة  .المتطفلة على النباتات المرافقة ألشجار الدراق في محافظتي ريف دمشق وحماة من سورية
 ).قبلت للنشر. (جامعة دمشق للعلوم الزراعية
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