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EDUCATION 

 المؤهالت العلمية 

 Doctor of Philosophy in Zootechnical Features and Polymers of Blood Protein 

Characteristics Of the Russian and Syrian Arabian Horses, Moscow , 1994. 

  عند الخيول العربية الروسية  لبروتينات الدم ةوخواص األشكال المتعددالمواصفات التقنية الحيوانية

 .1669، موسكو والسورية

 Major Specialization: Special Animal Production, Animal husbandry. 

 Exact Specialization : Horse Production 

  الحيوان.رعاية  –العام : انتاج حيواني خاص االختصاص 

  الدقيق : انتاج الخيول.االختصاص 

 B.Sc. (Bachelor of Science) in Agricultural Sciences, “Animal Production”, 

Damascus University, 1986. 

  1699، دمشق، جامعة حيوانيبكالوريوس في العلوم الزراعية، تخصص إنتاج. 

 Higher Secondary Diploma “Scientific Section”, Mehsen Hayder Secondary 

School, Salhab, Hama, Syria,  

 1691حماه ، سورية، ، سلحب، درمحسن حي، مدرسة ثانوية عامة في القسم العلمي 
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EMPLOYMENT RECORD 

 السجل الوظيفي

 2013-till present, Assistant Professor- Animal Production Department – 

Agriculture Faculty, Damascus University. 

  سورية. دمشق جامعة-الزراعة كلية-الحيوانيأستاذ مساعد في قسم إلانتاج 

 1995-2013, Teacher - Animal Production Department – Agriculture Faculty, 

Damascus University, Syria. 

 سورية.جامعة دمشق -كلية الزراعة -مدرس متفرغ في قسم إلانتاج الحيواني ، 

 1988-1995 Teaching Assistant in Agriculture Faculty, Damascus University, 

Syria. 

 دمشق، سورية. جامعة  ة ، الزراعية في كل معيد 

 1986-1988 Agricultural Engineer , Agriculture Ministry, Syria,  

 وزارة الزراعة ،  سورية . زراعي مهندس ، 

 
 

 

OTHER TASKS 

 مهام أخرى

 2004- Till present, Director of a private stable for purebred Arabian Horses, 

Damascus, Syria. 

  سورية.بالخيول العربية األصيلة في دمشق اسطبل خاصمدير ، 

 2018- Till present, Deputy Chairman of Board Directory of Syrian Arab Horse 

Association, Damascus, Syria. 

 2009 – 2018 General Secretary of the Syrian Arab Horse Association, Damascus, 

Syria. 

 نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للخيول العربية األصيلة ،دمشق، سورية 

  للخيول العربية األصيلة ،دمشق، سوريةأمين سر الجمعية السورية 

 1994- Till present, Technical Supervisor of some private stables for Arabian 

Horses , Damascus , Syria. 

 سورية.مشرف فني على بعض إسطبالت الخيول العربية ألاصيلة في مدينة دمشق ، 

 2005- Till present, National Judge in Arabian Horses Champions. 

 كم وطني في عروض جمال الخيول العربية ألاصيلة.ح 
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 2008- Till present, The technical Advisor of The Thoroughbred Registration 

Authority of Syria (T.R.A.S) 

  و حتى تاريخه.8002املستشار الفني لسلطة تسجيل خيول الثوربريد السورية منذ عام 

 2010-2012, Consultant, Arabian Horses Development Project, ACSAD, 

Damascus, Syria.  

 ق ، سورية.استشاري في مشروع تطوير الخيول العربية ألاصيلة ، آكساد، دمش 

 2007- Member of Organizing Committee of the Conference of World Arabian 

Horse Organization (WAHO). 

  8002عضو لجنة منظمة ملؤتمر املنظمة الدولية للجواد العربي ألاصيل /واهو/ الذي انعقد في دمشق عام. 

 2003-2004, Director & Founder of equestrian Teaching School, Damascus, Syria. 

 .تأسيس و إدارة مدرسة تعليم الفروسية ،دمشق ، سورية 

 1992, Consultant, Equestrian Club, Doha ,Qatar. 

 .استشاري في نادي الفروسية ، الدوحة ، قطر 

 1997-2001, Executive Director of Commercial Koros Group, Moscow, Russia. 

 كوروس التجارية ، موسكو ، روسيا ملجموعة تنفيذي الدير امل. 

 Member of Organizing Committee of the Sham for the Syrian Arabian Horses festival 
2019. 

  8002لخيول العربية ألاصيلة لالشام ملهرجان  نظمةامللجنة العضو. 

 Member of Organizing Committee for the national & international endurance races in Syria. 

  نظمة لسباقات التممل اململية و الدولية في سورية.امللجنة العضو 

 Member of Organizing Committee for the Arabian Horses shows in Syria. 

  نظمة لعروض جمال الخيول العربية ألاصيلة في سورية.امللجنة العضو 

 Member of Organizing Committee for the national Arabian horse races in Syria. 

  نظمة للسباقات القيرةة الخاصة االخيول العربية ألاصيلة في سورية.املجنة اللعضو 

 Participation in many scientific Conferences related to the  Arabian horses 

 املشاركة في العديد من املؤتمرات العلمية الخاصة االخيول العربية ألاصيلة 
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Organizations & Associations  

 الجمعيات و المنظمات 

 Member of World Arabian Horse Organization (WAHO).  

 الواهو-ألاصيلة للجواد العربي عضو املنظمة العاملي WAHO. 

 Member of the Arabian horse husbandry committee in the ministry of agriculture in Syria since 2004 till 

now.   

  حتى تاريخه. 8002، منذ عام ة الزراعة و إلاصالح الزراعي ر اوز  سورية،عضو لجنة رعاية الجواد العربي في 

 Founder Member in the Syrian Arab Horse Association, since 2003  

  8002عضو مؤسس في الجمعية السورية للخيول العربية ألاصيلة. 

 2003- Till present, Member of Board of Directors of Syrian Arab Horse 

Association, Damascus, Syria. 

 لعربية ألاصيلة منذ تأسيسها و حتى تاريخه.عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للخيول ا 

 Founder Member  of The Thoroughbred Registration Authority of Syria (T.R.A.S) 

since 2008 till now. 

  عضو مؤسس في سلطة تسجيل خيول الثوربريد السوريةThoroughbred .منذ تأسيسها و حتى تاريخه 
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PUBLISHED Scientific BOOKS & articles  

المنشورة العلمية األبحاثوالكتب   

 PHD thesis subject : Zootechnical Features and Polymers of Blood Protein 

Characteristics Of the Russian and Syrian Arabian Horses, Moscow , 1994. 

  موضوع أطروحة الدكتوراة: املواصفات التقنية الحيوانية وخيائص اروتينات االزما الدم للخيول العربية

 .0222السورية والروسية عام 

 The history of the Arabian horses and their impact on founding the other breeds in Russia , Five 

articles published in the European Arabian Horses Magazine , 1998    

 / مقاالت نشرت في مجلة الخيول العربية 5تاريخ الخيول العربية وأثرها في تأسيس السالالت ألاخرى في روسيا 

 .0222عام  European Arabian Horses Magazineألاوروبية 

 Horses and Camels Production , Academic  book , Damascus University publications , 2013   

 8002 -كتاب جامعي "إنتاج الخيول والجمال" منشورات جامعة دمشق . 

 Inbreeding and its effect on body conformation in purebred Syrian Arabian horses 

(ALFurrat Journal, 2010). 

  (8000)مجلة الفرات  شكل الجسم في الخيول العربية السورية األصيلة فيالتربية الداخلية وأثرها 

 Age effect on some morphological traits in purebred Syrian Arabian horses. 

(ALFurrat Journal, 2010). 

 (8000لفرات تأثرة العمر في بعض اليفات الشكلية في الخيول العربية السورية ألاصيلة )مجلة ا 

 Growth rate for body measurements in Syrian Arabian horse foals from birth to 

two years ,  Damascus university Journal of agricultural sciences - vol. 24 issue 

(2), 2008. 

  دراسة معدل النمو لبعض مقاييس الجسم في أمهار الخيول العربية السورية ألاصيلة منذ الوالدة وحتى عمر

 (8002العدد الثاني  -82جلد امل -سنترن؛ )مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية

 Study of some body measurements and their relationships in purebred Syrian 

Arabian horses, Damascus University Journal of agricultural sciences - vol. 26 

issue (1), 2010. 

  دراسة بعض مقاييس الجسم في الخيول العربية السورية ألاصيلة والعالقات املتبادلة فيما اينها؛ )مجلة

 8000العدد ألاول  -82املجلد  -جامعة دمشق للعلوم الزراعية

 Effect of inbreeding on some morphological traits in purebred Syrian Arabian 

foals( accepted for publication in  Damascus University Journal of agricultural 

sciences 2012. 

  امعة ألاصيلة )موافقة نشر مجلة جالعربية السورية التةاية الداخلية في بعض اليفات الشكلية ألمهار الخيول أثر

 .(8008دمشق 
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 Effect of Training on Heart rate of Syrian Purebred Arabian Horses ( accepted 

for publication in  Damascus University Journal of agricultural sciences 2020. 
  تأثرة التدريب في معدل ضربات القلب عند الخيول العربية ألاصيلة السورية )موافقة نشر مجلة جامعة

 .(8080 -دمشق للعلوم الزراعية

 Effect of Training on Respiratory rate and Body Temperature of Syrian Purebred 

Arabian Horses ( accepted for publication in  Damascus University Journal of 

agricultural sciences 2020 . 
  تأثرة التدريب في معدل التنفس ومعدل درجة الحرارة عند الخيول العربية ألاصيلة السورية )موافقة نشر

 .(8080 -مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية

 Effect of Training on Creatine Kinase enzyme level of Syrian Purebred Arabian 

Horses (accepted for publication in  Damascus University Journal of agricultural 

sciences 2020 . 

  تأثرة التدريب في مستوى أنزيم الكرياترن كيناز عند الخيول العربية ألاصيلة السورية )موافقة نشر مجلة

 .(8080 -جامعة دمشق للعلوم الزراعية

 Effect of Training on some enzymatic and hematological parameters of Syrian 

Purebred Arabian Horses (accepted for publication in  the Arab journal for arid 

environment  2015 . 

  تأثرة التدريب في بعض املؤشرات ألانزيمية والدموية عند الخيول العربية ألاصيلة السورية )موافقة نشر

 (8005-أكساد –ة املجلة العربية للبيئات الجاف

 Effect of Dam age on some body measurements in purebred Syrian Arabian 

foals (accepted for publication in  the Arab journal for arid environment  2015 . 

  دراسة تأثرة عمر ألام في بعض مقاييس الجسم عند أمهر الخيول العربية السورية ألاصيلة )موافقة نشر

 .(8005-أكساد –ة للبيئات الجافة املجلة العربي

 Effect of the foaling season on some body measurements in purebred Syrian 

Arabian foals (accepted for publication in  the Arab journal for arid environment  

2015 . 

  تأثرة فيل الوالدة في القياسات الجسمية عند أمهر الخيول العربية ألاصيلة السورية ألاصيلة )موافقة نشر

 (.8005-أكساد –املجلة العربية للبيئات الجافة 

 

  دراسات على بعض مقاييس الجسم واملعالم الوراثية لها في الخيول العربية السورية ألاصيلة )مشرف

 (8000نوفمبة  -مشارك على رسالة الدكتوراه املذكورة

 Training Effect on some fitness parameters of Syrian Purebred Arabian Foals (supervisor 

professor on PHD Thesis, 2020.  
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  تأثرة التدريب في بعض مؤشرات لياقة أمهر الخيول العربية ألاصيلة السورية )مشرف على رسالة الدكتوراة

 .(8080 -ذكورةامل

 Supervising on many Master & PHD Thesis , Faculty of Agriculture , Damascus University 

  كلية الزراعة. –دكتوراة ( جامعة دمشق  –الاشراف على رسائل دراسات عليا ) ماجسترة 

 Many articles in Al sham Races journal 2006-2011. 

 8000-8002ي مجلة "سباقات الشام" الدورية العديد من املقاالت ف 

 

 

 

 

 

PERSONAL DEVELOPMENT 

 التنمية الشخصية

 Application of Arabian Horses judging Course, ECAHO, UAE, 2007. 

 إيكاهو  -دورة تأهيل حكام لبطوالت جمال الخيول العربية ألاصيلةECAHO- 8002 

 Application of Arabian Horses judging Course, ECAHO, Hungary, 2005. 

 إيكاهو  -دورة تأهيل حكام لبطوالت جمال الخيول العربية ألاصيلةECAHO- 1335. هنغاريا. 

 Application of Horse husbandry Course for a one year, Horse Dept. – Agricultural 

Moscow academy, 1998. 

  أكاديمية موسكو الزراعية -دورة تدريبية ملدة عام في قسم الخيول 

 Application of educational qualification Course, Damascus University, 1996. 

 دورة تأهيل تربوي في جامعة دمشق. 

 


