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 الوؤهالث الذساعيت>

 –كليت الضساعت  -بتقذيش عام هوتاص هع هشتبت الششف 4226بكاليىسط في العلىم الضساعيت دوس يىًيى 

 جاهعت الوٌيا

جاهعت  -كليت الضساعت –م قغن وقايت الٌباث 4229الضساعيت )حششاث اقتصاديت(  هاجغتيش في العلىم

 الوٌيا.

 عٌىاى الشعالت>

 دساعاث علي الحششاث الوصاحبت لبعض هحاصيل الخضشخاصت صاًعت االًفاق

Studies on insects associated with certain vegetable crops with special reference to leafminer 

جاهعت الوٌيا وقغن -كليت الضساعت -بالششاكت بيي قغن وقايت الٌباث 4235الفلغفت في العلىم الضساعيت )حششاث اقتصاديت( تىساة دك

 الحششاث االقٌصاديت بجاهعت بىسدو بالىالياث الوتحذة االهشيكيت.

 

 عٌىاى الشعالت>

ٌاحييعلي صاًعاث االًفاق هي ستبت راث الج دساعاث ايكىلىجيت وبيىلىجييت  

Ecological and biological studies of the dipterous leafminers Liriomyza trifolii (BURGESS) 

(Diptera: Agromyzidae( 

 الىظيفت الحاليت>

جاهعت الوٌيا. -كليت الضساعت -هذسط بقغن وقايت الٌباث   

 الىظيفت الغابقت>

(.4229-4226ا )جاهعت الوٌي -كليت الضساعت -هعيذ بقغن وقايت الٌباث  

(.4235-4229) جاهعت الوٌيا -كليت الضساعت -هذسط هغاعذ  بقغن وقايت الٌباث  

 

 الوهواث العلويت>

.4234-4232باحج صائش للىالياث الوتحذة االهشيكيت بجاهعت بىسدو في الفتشة هي   

4238ًيتيى-كتىساة في الفتشة هي يٌايشباحج صائش للىالياث الوتحذة الجشاء ابحاث ها بعذ الذ  

 الوؤتوشاث الذوليت>

بوذيٌت سيٌى بىاليت ًيفادا بالىالياث الوتحذة االهشيكيت. 4233هؤتوش جوعيت الحششاث االقتصاديت االهشيكيت عام   

بوذيٌت اوسلٌذو بىاليت فلىسيذا بالىالياث الوتحذة  4238هؤتوش الكىًجشط الذولي للحششاث االقتصاديت عام 

 االهشيكيت.

بوذيٌت سالي بىاليت ًىسث كاسوليٌا بالىالياث الوتحذة  4239ث كاسوليٌا للحششاث االقتصاديت عام هؤتوش جوعيت ًىس

 االهشيكيت.
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