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 ( c.v )السيرة الذاتية 

 
 

    شمس الدين فارع حسين المنتصر  :سماال -
    وصاب العالي: م مكان الميالد.1976/.....9../...3 :تاريخ الميالد -
   )ذكور وبنت  3أب ألربعة (متزوج . :الحالة اإلجتماعية -

  
 حارة مجمع السعيد ,ذمار    :الدائم محل اإلقامة -

 ية واألكاديميةالمؤهالت التعليم: أوالً 
ب  -1 لي ة ئكعك أهإل ل ب ئك لي قئخي  :ئآل

الجامعة أو  التخصص العلمي المؤهل العلمي م
 المعهد

الحصول  بلد
 عليه

سنة الحصول 
 عليه

 ماجستير -1
علوم محاصيل 

تكنولوجيا (
 )روبذ

جامعة التشيك 
 الزراعية 

جمهورية 
 2011 التشيك 

هورية الجم ذمار  –جامعة  إنتاج نباتي  بكالوريوس  -2
  2003-02 اليمنية 

 زراعة عامة  ثانوية زراعية  -3
معهد إب 
الزراعي 
 الثانوي 

الجمهورية 
  1995-94 اليمنية 

      
 

 :اللغـــــات -2
 

 لهـــا إجادتكمستوى  اللغة م
 ممتاز جيد جدا جيد ضعيف

 اللغة األم     اللغة العربية  -1
   √  اللغة اإلنجليزية  -2
  √   التشيكية اللغة  -3

 

ب :اً نيثا ة ئكةخذياي هل ئكخهذئ   :آ

 الجامعة أو المعهد مدة الدورة موضوع الدورة م

الدولة أو 
 مكان

الحصول 
 اعليه

سنة الحصول 
 اعليه

يل لالطرق المعمليه لتح 1
المركز الوطني  إبريل  13-6 خصوبه التربه كيمياء و

 م1997 اليمن -ذمار  للتدريب الزراعي

المركز الوطني  إبريل  24-13 فيزياء التربه  تطبيقات 2
 م1996 اليمن  -ذمار  للتدريب الزراعي

 :البريد االلكتروني
 shamsaddin@seznam.cz 

 771006964 :رقم الهاتف السيار
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تحليل التربه والماء  3
 والنبات 

جمهوريه  جامعه المنيا   يونيو  –فبراير 
 م1997  مصر العربيه

تطبيقات استخدام  4
جمهوريه  جامعه المنيا  مايو  الكمبيوتر 

 م1997  مصر العربيه

المحاسبي النظام  5
المركز الوطني  يونيو  19-7 الموحد

 للتدريب الزراعي
 م2002 اليمن -ذمار 

6 
استخدام الطاقه النوويه 

في تحسين غله 
 المحاصيل 

 3 –يوليو 22
 أغسطس 

المكز الوطني للتدريب 
 الزراعي

 اليمن -ذمار 
 م2002

النظام المحاسبي  7
المركز الوطني  يونيو  19-7 الموحد

 راعيللتدريب الز
 م2003 اليمن -ذمار 

تدريب المدربين في  8
المركز الوطني  إبريل  7-2 المجال الزراعي 

 للتدريب الزراعي
 م2005 اليمن -ذمار 

المركز الوطني  مايو 9-7 أسس اختيار المحاصيل  9
 للتدريب الزراعي

 م2006 اليمن -ذمار 

طرق إعداد المقترحات  10
لوطني المركز ا سبتمبر  7-2 البحثيه 

 للتدريب الزراعي
 م2006 اليمن -ذمار 

حفظ التنوع الحيوي في  11
 ديسمبر  13-9 الموقع 

مشروع الزراعة 
المطريه والثروة 
 الحيوانية الحيوانية 

 -صنعاء 
 م2012 اليمن

التوصيف المظهري  12
       مايو 23-19 للنباتات المحورة    

المركز عمان –األردن 
الوطني للبحث 

 د الزراعي واإلرشا

 -عمان  
 م2013 األردن 

13 
استخدام البيولوجيا 
الجزيئية في أبحاث 
 النبات والجيوان 

 يوليو 
المركزالوطني 

قسم –للمصادر الورثية 
 التقانات الحيوية 

 اليمن -ذمار
 م2013

تحسين نظام اإلنتاج  14
مكتب اتصال هيئة   9/ 18-15 الحيواني    –العلفي 

 البحوث الزراعية 
 -نعاء ص

 م2013 اليمن

الحصر الحقلي للتنوع  15
المركز الوطني  يونيو  19-15 الحيوي الزراعي 

 للتدريب الزراعي 
 م2014 اليمن -ذمار 

16 

 اإلحصائية ميماتصال
 البيانات وتحليل
 المقاييس وتقنيات

 بحوثال  في الحيوية
 الزراعية

مكتب إيكاردا   نوفمبر  9-20  -عمان   
 م2014 األردن

17 

مهارات الكتابة العلمية 
باستخدام الوسائل 

-Qiqqa(الذكية 
Zoterl –sas) 

 م2016 اليمن -ذمار  اإلدارة العامة للهيئة  إبريل  26-27

18 
التغطية الصحفية 
اإلحترافية لقضايا 

 المجتمع 
 مارس  29-31

مركز أبجد للدراسات 
مكتبة  –والبحوث 
 البردوني 

 م2014 اليمن  -ذمار 

 م2018 اليمن -ذمار مركز تدريب وتأهيل  مايو 26-25رات اإلتصال مها 19
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الشباب التابع لوزارة  والتواصل 
 –الشباب والرياضة 

 ذمار 
 

 :والقدرات المهنية  المهاراتأهم : ثالثاً 
 .دارة الحلقات العلمية إ -1
ة والبـــرامج الفعاليـــات والـــورش الفنيـــة العلميـــة التخصصـــية أثنـــاء مناقشـــات التقـــارير الفنيـــ إدارة -2

 .البحثية 
 ).الكمبيوتر ( اجادة استخدام الحاسب االلي  -3

 ). ساس, الجينستات (باستخدام برامج  اإلحصائيةالتحليالت  -4

 مسح الغطاء النباتي وجمع األصول الوراثية وحفظها  -5

الالزمـــة والمتبعـــة مـــن عنـــد اســـتالم االصـــول الوراثيـــة المجمعـــة والمجـــددة وعمـــل اال  اإلجـــراءات -6
المتبعة من الترقيم الوطني واالختبارات الالزمـة والتصـوير والتقسـيم والـوزن حتـى الحفـظ جراءات 

 .بصيغتها النهائية في ثالجة حفظ البذور وفق الطرق المتبع دوليا في بنوك الجينات المماثلة 
 .بنك الجينات الخاص بالمصادر الوراثية  إدارة -7
 ذور عمل والتدريب على تكنولوجيا البمالمهارة في ال -8

 جي للمحاصيل الحقلية في المزارع البحثية لو التوصيف المورفو  -9

ــق المعــارف التقليديــة المرتبطــة بالمحاصــيل الحقليــة مــن المــزارعين  -10 ــدرة علــى جمــع وتوثي الق
 الغذائية للمحاصيل الحقلية في الجمهورية اليمنية  األنظمةتوثيق  إلى باإلضافة

 القدرة على تحليل التربة والمياه والنبات فيزيائيا وكيميائيا  -11
للمعون�ات  ,ذم�ار  –ف�ي مدرس�ة مجم�ع الس�عيد الترب�وي  المشاركة كأمين مخازن -12

 .م 2017الغذائية المقدمة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية لشهر أغسطس 

ن�ات للمعو  ,ذم�ار  –في مدرسة مجم�ع الس�عيد الترب�وي  المشاركة كأمين مخازن -13

  .م2017الغذائية المقدمة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية لشهر سبتمبر  

للمعون�ات  ,ذم�ار  –في مدرسة مجم�ع الس�عيد الترب�وي  المشاركة كأمين مخازن  -14

 .م2017الغذائية المقدمة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية لشهر اكتوبر  

للمعون�ات  ,م�ار ذ –في مدرسة مجم�ع الس�عيد الترب�وي  المشاركة كأمين مخازن  -15

   .م2017الغذائية المقدمة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية لشهر نوفمبر  
ز مجم�ع ك�المشاركة الطوعية في توزيع فرش وبطانيات مقدم�ة للن�ازحين ف�ي مر -16

  .م2018ذمار يناير  –السعيد التربوي 
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للمعون�ات  ,ذم�ار  –في مدرسة مجم�ع الس�عيد الترب�وي  المشاركة كأمين مخازن  -17

 –م��ارس  –فبراي��ر  -فبراي��رذائي��ة المقدم��ة م��ن منظم��ة اإلغاث��ة اإلس��المية لش��هر الغ

   .م8201  نوفمبر
مطابق لدى التاجر العنسي لتوزيع المعونات الغذائية المقدمة م�ن برن�امج الغ�ذاء  -18

م حت�ى 2018ذم�ار للفت�رة م�ن ديس�مبر –العالمي في مرك�ز مجم�ع الس�عيد الترب�وي 

 .م2019ابريل 

ذائية المقدمة م�ن برن�امج الغ�ذاء اجر العنسي لتوزيع المعونات الغمطابق لدى الت -19

 .م2019ذمار لشهر مايو –العالمي في مركز مدرسة الحمزة  

 

 

 

 

بأهم : رابعاً  لي لهئل ئكذز ـ هئك لئذزئكةى ةهكية ئكهطئئ وه  ل1996لمد هئ ةهئ ه م حة  ئي

 إلى من باختصار أهم المهام التي مارستها في هذه الوظيفة تاريخ شغلها الوظيفة م

1- 
 

 فني مختبر 
 

1996 1998 
تحليل التربة والمياه والنبات في مختبر التربة والمياه  -

 .التابع لمركز بحوث الموارد الطبيعية المتجددة 
 .في دراسه حول الفاقد من الماء عند الري بالطرق التقليديه ةشاركالم -

2- 

 
رشيف رئيس قسم اإل
 المالي 

 

العمومية للهيئة لفترة  ات اركة في اصدار الميزانيالمش 2008 1998
 )م2008-1998(عام من  12
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3- 

 
رئيس قسم مختبر 

 البذور 
 

 حتى اآلن  2012

رئيس إحدى فرق إعادة ترتيب وتنظيم األصول  -
 .الوراثية المحفوظة في بنك الجينات 

المشاركة في تقييم أصناف علفية من الشعير - -
حطة أبحاث والدخن اإلصبعي في مزرعة م

المرتفعات الوسطى ضمن أنشظة مشروع التغيرات 
 .المناخية 

المشاركة في تقييم أصناف مدخلة من محصول - -
الكينوا مزرعة محطة أبحاث المرتفعات الوسطى 

 .ضمن أنشظة مشروع التغيرات المناخية 
المشاركة ضمن فريق مشروع التنوع الحيوي في  - -

ء النباتي حصر وجمع المصادر الوراثية والغطا
 –صبر الموادم (بمناظق مستهدفة  بمديريات

, السدة  –ومديريتي بعدان  )محافظة تعز ,المواسط 
 ).ب إمحافظة 

اختبارات الحيوية واإلنبات والتصوير والتغليف  -
والوزن لألصول الوراثية المجمعة عبر أنشطة 

الزراعة (المركز أو المجمعة عبر مشروعي 
م حتى 2012من عام ) التنوع الحيوي  –المطرية 

 .اآلن 
االختبارات الحيوية الدورية لألصول الوراثية في  -

بنك الجينات وعمل التوصيات الالزمة وعكسها 
كبرامج أنشطة لتجديد وجمع وتوصيف االصول 

 .الوراثية المحفوظة في المركز 
المشاركة في التنفيذ لتجارب التقييم لالجهادات البيئية  -

ا وراثيا من الذرة الرفيعة، طراز 14لعدد ) الجفاف(
طرز وراثية من  10طرز وراثية من القمح، 10

طرز  5طرز وراثية من العدس،    7الشعير، 
-مديرية السدة(محافظة إب  وراثية من البازالء في 

  ). بعدان 
 

 

  المنشورات العلمية 

تلف�ه م�ن المي�اه لتحمله�ا تقييم حيويه االنبات لب�ذور مجموع�ه م�ن أص�ناف القم�ح الش�توي تح�ت مس�تويات مخ
مجله تصدر عن معهد بح�وث االنت�اج النب�اتي ( للجفاف وتأثيرها على الصفات المورفولوجيه بحث نشر في 

 ).الجمهوريه التشيكيه  –براغ  –

HASSAN,S.  –KHEWANI,T. -AL – MUNTASER,S.-AL –PAZDERŮ,K. 
Vitalita osiv a klíčení ve stresových podmínkách, Seed Vigour and Germination at Stress 

Conditions, seeds, winter wheat, germination, vigour, stress conditions, 2011, GC-Pěstování 
rostlin, osevní postupy, Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV), In: Vliv abiotických a 
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biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. 9.-10.03.2011, VURV Praha, 2011, s. 44-47, 
CST. ISBN: 978-80-7427-068-0       
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