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  الشهادات العلمیة:   
في العلوم الزراعیة تخصص وقایة النبات من جامعة حلب، كلیة  إجازة الهندسة الخاصة -1

  . 1991الزراعة، 
  .1996جامعة عین شمس، مصر،  -ماجستیر في العلوم الزراعیة تخصص مبیدات اآلفات -2

  )وعالقته بتلوث البیئة أمراض النباتدراسة اآلثار المتبقیة لبعض المبیدات الفطریة لمكافحة ( 
  . 1999دكتوراه في العلوم الزراعیة تخصص مبیدات اآلفات، جامعة عین شمس، مصر، -3

  ).رصد وتقلیل متبقیات بعض المبیدات الفطریة في محاصیل الخضر( 
 الوظیفي التسلسل :  

   1993 - 1991معید للتدریس في جامعة دمشق قسم وقایة النبات من  .1
- إیفاد لصالح جامعة دمشق لدراسة الماجستیر والدكتوراه في مصر العربیة تخصص مبیدات االفات .2

   1999 -1993جامعة عین شمس من 
   2005 -1999كلیة الزراعة جامعة دمشق من -مدرس في قسم وقایة النبات - دكتور  .3
   .2012حتى  -2005كلیة الزراعة جامعة دمشق من -أستاذ مساعد في قسم وقایة النبات  .4
 . حتى اآلن - 2012جامعة دمشق منذ -كلیة الزراعة  - أستاذ في قسم وقایة  .5
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  المقررات التي یقوم بتدریسها:   
  أسس مكافحة اآلفات  .1
  علم السموم  .2
  مبیدات اآلفات  .3
  تصنیع والیة فعل المبیدات  .4

 ف على الدراسات العلیا اإلشرا:   
في كلیة الزراعة، ) ماجستیر ودكتوراه( الدرسات العلیا العدید من مشاریع التخرج و طالب مشرف على  .1

  جامعة دمشق 
  . في جامعة دمشقوالدكتوراه تقییم رسائل التأهیل للدرجة الماجستیر  .2
 . ات الجافةالمجلة العربیة للبیئ و تقییم بحوث معدة للنشر في مجلة جامعة دمشق .3

  المشارك بهااللجان العلمیة:   
 -2003عضو مشارك ،اللجنة العلمیة الختبار واعتماد المبیدات الزراعیة في وزارة الزراعة ، من عام  .1

  . اآلنحتى 
 من عام عضو مشارك، اللجنة الفنیة لفض عروض المبیدات الزراعیة في وزارة الزراعة، للموسم  .2

   .اآلنحتى  2007
  .  .اآلنحتى  2007 من عامفي اللجنة االستشاریة للمبیدات في وزارة الزراعة عضو مشارك،  .3

  الدورات التدریبیةالخبرات :   
( العمل والتمرین على أجهزة تحلیل األثر المتبقي لمبیدات اآلفات في التربة والنبات والماء  .1

حدة السمیة في و ) GCوجهاز الكروماتوغرافي الغازي -  HPLCجهاز الكروماتوغرفي السائل 
  . والمبیدات في جامعة عین شمس 

  زراعة الفطر الزراعي  .2
  . خبرة بالعمل على الكومبیوتر  .3
  . 2003وفي عام  1993دورات في اللغة اإلنكلیزیة في المركز االستشاري في جامعة دمشق  .4
5. Scientific Writing and Data Presentation  في المركز  2002نوفمبر /28-نوفمبر/24من

  . ي للمناطق الجافة، ایكاردا، حلبالدول
 International Convention and their Implementation for Sustainable(دورة اطالعیة في  .6

Chemicals Management ( في ألمانیا2003/  0/8 8-7/ 16من .  
جاالت تطبیقات الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة والنظائر المشعة في الم( دورة تقنیة في  .7

مصر ( في مركز الشـرق األوسط اإلقلیمي للنظائر المشـعة للدول العربیة ) البیولوجیة والزراعیة
   2004- 15/9-  4/9) العربیة
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   15/9/2005-5دمشق  -هیئة الطاقة الذریة ) التقانات الحیویة(دورة في  .8
  المؤلفات الجامعیة 

، منشورات جامعة  2009-2008تاب مبیدات اآلفات ، المعمار ، أنور ، الحجار ، جمال كالناصر، زكریا -1
  .دمشق

 2009-2008، المعمار ، أنور ، الحجار ، جمال كتاب علم سمیة المبیدات واختباراتها الناصر، زكریا -2
  .منشورات جامعة دمشق

. 2010 -2009). الجزء النظري( أسس المكافحة . ومحمد جمال حجارزكریا الناصر فوزي سمارة و  - 3 
  .سوریة -دمشق - كلیة الزراعة. ورات جامعة دمشقمنش

منشورات جامعة . 2010 - 2009).الجزء العملي( أسس المكافحة . س عز الدیناودعزكریا الناصر - 4 
     .سوریة -دمشق -كلیة الزراعة. دمشق

 2010 - 2009). الجزء العملي(مبیدات اآلفات . ومحمد جمال حجارزكریا الناصر أنور المعمار و -5
  .سوریة -دمشق - كلیة الزراعة. منشورات جامعة دمشق

. 2011- 2010). الجزء العملي(سمیة المبیدات واختباراتها . وآخرونزكریا الناصر أنور المعمار و - 6 
  .سوریة -دمشق - كلیة الزراعة. منشورات جامعة دمشق

اعة الثانیة شق كلیة الزر أساسیات مكافحة ومبیدات منشورات جامعة دم. وفوزي سمارة الناصر زكریا - 7 
  .2011-2010بالسویداء 

وفوزي سمارة أساسیات المكافحة والمبیدات الجزء العملي منشورات جامعة دمشق كلیة الزراعة الناصر زكریا - 8 
  . 2012- 2011الثانیة بالسویداء 

،  2019-2018فات ، كتاب مبیدات اآل دعاس عز الدین وهیفاء السیدة، المعمار ، أنور ، الناصر، زكریا  -9
  .منشورات جامعة دمشق

 األبحاث المنشورة:  

مثابرة وتوزع بعض المبیدات . 1997. زكریا الناصر وزیدان هندي عبد الحمید وابراهیم صادق علیوة -1
. 2والعدد  42المجلد . حولیات جامعة عین شمس للعلوم الزراعیة. الفطریة في التربة ونباتات البندورة 

  . 686- 675الصفحات 
تأثیر بعض مبیدات الفطور في الفلورة الفطریة في منطقة الریزوسفیر لنبات الناصر، زكریا  -2

 . 1، مجلة جامعة دمشق العدد 2006الفول،

، دراسة كفاءة بعض المستخلصات والزیوت النباتیة والمساحیق 2009، ابراهیم ، محمد ، الناصر، زكریا - 3
على )  Callosobruchus maculatus Fab. (Coleoptera, Bruchidaeالخاملة في الوقایة من خنفساء اللوبیاء 

 . العدد الثاني - بذور الحمص مجلة جامعة دمشق
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 Phytophthora infestansتقییم بعض المبیدات الفطریة في مكافحة اللفحة المتأخرة . 2012. الناصر زكریا -4

Mont .1العدد 2012.مجلة جامعة دمشق . على البطاطا في محافظة حمص.  
دراسة أولیة للتأثیرات الجانبیة لبعض مبیدات اآلفات على .  2010. و بشیر ، عبد النبي الناصر، زكریا -5

  .2011. المجلة العربیة للبیئات الجافة. األعداء الحیویة من بستان تفاح في محافظة السویداء
ر الفطریة في إنبات، والنمو تأثیر بعض معقمات البذا.  2010. و عزالدین، دعاس الناصر، زكریا -6

نتاجیة القمح صنف شام    ).2(3 -2010. المجلة العربیة للبیئات الجافة. في المخبر والحقل 3الخضري، وإ
تأثیر بعض المبیدات الشائعة االستخدام في بساتین التفاح .  2010. و بشیر ، عبد النبي الناصر، زكریا -7

مجلة . في محافظة حمص) Aphytis ( Hymenoptera: Aphelinidaeعلى المتطفالت الحشریة من الجنس 
  .2011عام.  33المجلد . جامعة البعث

سیكلوهكسان لخشب القلب /تأثیر مستخلص االیثانول. 2011. و حمید ، محمود الناصر، زكریا - 8 
Heartwood  لبعض األنواع الخشبیة في تثبیط النمو المیسلیومي لفطريAlternaria وFusarium ارنتها ومق

  .2011عام  93العدد . مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم الزراعیة. بالمبیدات الفطریة في المخبر
كفاءة بعض المبیدات الحشریة والمستخلصات النباتیة في . 2011. و إبراهیم ، محمد الناصر، زكریا - 9 

). Chrysomelidae: Coleoptera.( Chaetocnema tibialis )Illiger(مكافحة حشرة خنفساء الشوندر البرغوثیة 
   2011.مجلة جامعة دمشق

تأثیر المبیدات الكیمیائیة في النیماتودا الممرضة للحشرات تحت . 2011. و العسس ، خالد الناصر، زكریا -10
  . بحث قبل للنشر مجلة جامعة دمشق.الظروف المخبریة

ن فاعلیة بعض المستخلصات النباتیة والمبیدات دراسة مقارنة بی. 2011.و غسان إبراهیم الناصر زكریا -11
مجلة جامعة . على البیئة الصناعیة Botrytis cinereaو Fusarium oxysporumالفطریة القیاسیة في تثبیط نمو 

  .2011. 20العدد . العلوم األساسیةسلسلة . الفرات للدراسات والبحوث العلمیة
الفطور في التعداد العام للفطریات والبكتریا في محیط الجذور تأثیر بعض مبیدات . 2011. الناصر زكریا -12 

  .2011) 9( 49مجلد . Annals of Agriculture Science Moshtohor, Egypt. لنباتات البندورة في الحقل
عوامل الفقد في طوري البیضة والیرقة . 2011. و محمد زهیر محملجي زكریا الناصر بشیر، عبد النبي ،  -13

في ) Helicoverpa ( Heliothis ) armiger )Hubner). (Lepidoptera: Noctuidaeز القطن األمریكیة لدودة جو 
. المجلد .. Annals of Agriculture Science Moshtohor, Egypt. بعض حقول القطن في محافظة الحسكة

49 )3(2011.  
سیكلوهكسان للخشب القلبي / ول مقارنة تأثیر مستخلص اإلیثان. 2012. ومحمود حمیدالناصر ،زكریا -14

مجلة بحوث ) . Lentinula edodes )Berkeleyلألرز اللبناني مع بعض المبیدات الكیمیائیة في نمو الفطر 
  .سوریة. جامعة حلب 
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 Scopoli Aphis fabaeالمكافحة الكیمائیة لمّن الفول األسود .2011. ودعاس عز الدین الناصر ،زكریا -15 
  .سوریة) أكساد.(المجلة العربیة للبیئات الجافة. فات المورفلوجیة واإلنتاجیة للفولوتأثیرها على الص

دراسة حیاتیة وبیئیة لدبور ثمار . 2008. وطالل الفوزوزكریا الناصر إبراهیم، محمد و-16 
مجلة جامعة . سوریة - في محافظة حمص. Hymenoptera: Eurytomidae( ,Eurytoma amygdali End(اللوز

  .151- 139الصفحات  2العدد ) 24(المجلد . للعلوم الزراعیةدمشق 
یاد محرز و فادي عباسزكریا الناصر إبراهیم، محمد و -17  دراسة بیئیة للخنفساء . 2011.وإ

ومكافحتها في منطقة . Beta vuylgaris Lعلى الشوندر السكري ) Chaetocnema tibialis )Illigerالبرغوثیة،
  .286- 271الصفحات  1العدد ) 27(المجلد . للعلوم الزراعیةمجلة جامعة دمشق . حمص

دینامیكیة توزع وانتشار األطوار . 2012.ومحمد زهیر محملجي زكریا الناصر بشیر ، عبد النبي و  -18 
) Helicoverpa ( Heliothis ) armiger )Hubner, 1805الحیاتیة لحشرة دودة جوز القطن األمریكیة 

)Lepidoptera: Nocyudiae (مجلة جامعة الملك سعود ، العلوم .. في بعض حقول القطن في محافظة الحسكة
  .25/2الزراعة ، المجلد 

مقارنة فاعلیة بعض المستخلصات النباتیة . 2013. و باسل إبراهیم و دعاس عز الدین الناصر، زكریا -19 
 Penicilliumو Aspergillus flavusمع المبیدات الفطریة في تثبیط نمو بعض فطریات أعفان التخزین 

digitatum 1(المجلد السابع عشر، العدد . مجلة جامعة عدن للعلوم الطبیعیة والتطبیقیة . في المخبر. (  
 Meliaتحلیل زیت بذور وأزهار األزدرخت . 2013. وباسل إبراهیم وأحمد فالح الناصر، زكریا -20 

azedaracht L .مقبول للنشر في مجلة جامعة . ریات على الوسط المغذيوتقییم كفاءتها في تثبیط نمو الفط
  .دمشق للعلوم الزراعیة

 Alternariaفاعلیة بعض المستخلصات النباتیة ضد الفطرین . 2014.ودعاس عز الدین زكریا الناصر-21 

alternate وoxysporum Fusarium  ًین قبل للنشر في مجلة جامعة تشر . ومقارنتها بالمبیدات الفطریة مخبریا
  .سلسلة العلوم البیولوجیة_ للبحوث والدراسات العلمیة 

ودعاس عز الدین تقویم فاعلیة المستخلص الزیتي والمائي لبذور األزدرخت في مكافحـة  زكریا الناصر -22 
مقبول للنشر في المجلة العربیة . 2014. ومقارنتها بالمبیدات الحشریة Myzus persicae Sulzerحشرات المّن 

  . ت الجافةللبیئا
التحلیل الكیمیائي لمستخلصات ثمار الفلفل المستحي وفاعلیتها في . 2014.وباسل إبراهیم  زكریا الناصر -23

  .تثبیط نمو الفطریات بالمخبر
International Journal of ChemTech Research. Vol.6, No.5, pp 2799-2806. 

 Lavandulaكیمیائي لزیت التركیب ال. 2014. زكریا الناصر ونورس األبرص - 24
officinalis L. oil بالمقارنة بالمبیدات الفطریة الصناعیة في نمو  وفاعلیته ضد الفطریات لزیت

 .بعض الفطریات في المخبر
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International Journal of ChemTech Research. Vol.6, No.11, pp 4918-
4926 

 Rosmarinusمیائي للزیت األساسي التركیب الكی.  2015.و دعاس عز الدین  زكریا الناصر
officinalis L. المجلة . وفاعلیته كمضاد فطریات ضد بعض فطریات ما بعد الحصاد في المخبر

  .سوریة) أكساد(العربیة للبیئات الجافة
) .Capparis spinosa L(تحلیل الزیت الطیار ألوراق نبات القبار . 2016. زكریا الناصر

) Pieris brassicae L.، Lepidopteran(ق الملفوف الكبیرة والتفاعل بین حشرة أبو دقی
 International Journal.  على نباتات القبار Cotesia glomerata (L.)والعدو الطبیعي 

of ChemTech Research. Vol. 9.,No. 07. 
الفصیلة الشفویة تأثیر الزیوت الطیار لبعض نباتات . 2016. زكریا الناصر ودعاس عز الدین 

المجلة العربیة . الثالث لفراشة أبو دقیق الملفوف في المخبر العمرموت یرقات كمانعات تغذیة و 
 ).أكساد(للبیئات الجافة 

 Penicilliumمكافحة العفن األخضر المتسبب عن الفطر . 2017. زكریا الناصر وثروت إبراهیم
digitatum ألوراق الدفلة  على البرتقال بعد الجني باستخدام المستخلصات الكحولیة
  ).أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة  .واإلوكالیبتوس

تقییم فاعلیة المبیدات الحشریة الكیمیائیة والحیویة في .2017. زكریا الناصر ودعاس عز الدین 
المجلة العربیة للبیئات  .)Dactylopius coccus Costa(مكافحة الحشرة القشریة القرمزیة 

  ).أكساد(الجافة 
 Thymusو Lavandula angustifoliaتأثیر الزیوت الطیارة لـ . 2017. وفادیا یونس زكریا الناصر -30

vulgaris و Mentha piperita المجلة العربیة للبیئات الجافة  .في مكافحة العفن األزرق في ثمار التفاح
  ).أكساد(

ستخلص االیثانولي للمردكوش تأثیر الزیوت الطیارة والم .2017. وفادیا یونس زكریا الناصر -31
)Origanum vulgare L. ( والمریمیة)Salvia officinalis L. ( في في تثبیط نمو بعض الفطور

  ).أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة  .المخبر
 Ailanthus altissimaكفاءة مستخلص المیثانول ألوراق اإلیلنطس . 2017. ومحمد قنوع زكریا الناصر-32

  ).أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة  .في ظروف المخبر  Tetranychus urticaeكاروستجاه األ
سمیة التدخین لبعض الزیوت العطریة لألكروس النباتي ذو البقعتین . 2017. زكریا الناصر ومحمد قنوع -33

Tetranychus urticae  والمفترس األكروسيPhytoseiulus persimilis المجلة . في ظروف المخبر
  ).أكساد(العربیة للبیئات الجافة 
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فاعلیة المستخلصات النباتیة وبعض مبیدات اآلفات ضد اآلكروس  .2018. زكریا الناصر ومحمد قنوع -34
Tetranychus cinnabarinus  واألكروس المفترسNeoseiulus californicus المجلة  .في المخبر

  ).أكساد(العربیة للبیئات الجافة 

 Laurus nobilisالتركیب الكیمیائي للزیت العطري للغار النبیل . 2016. ونورس األبرص الناصر زكریا -35

L. أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة  .وأثره في نمو بعض فطریات التخزین.(  

 التركیب الكیمیائي والتضاد الفطري لزیت .2017. ونورس األبرص ومحمد سعید المصري زكریا الناصر -36
المجلة العربیة للبیئات الجافة  .تجاه ممرضات النبات الفطریة) .Citrus aurantium L(الطیار  لنارنجا
  ).أكساد(

زیت لالتحلیل الكیمیائي ل .2017 .محمد  قربیصة ،،ثروات إبراھیم ، محمد سعید المصري،زكریا الناصر، -37
ص المیثانولي ألوراق البراختیتون والمستخل) Pinus halepensis(الطیار ألوراق الصنوبر الحلبي 

)Brachychiton populneum (المجلة العربیة للبیئات  .وتأثیرھا في تثبیط نمو بعض الفطور في المخبر
  ).أكساد(الجافة 

التركیب الكیمیائي والتضادیة الفطریة للمستخلص الكحولي لنباتات القصعین عدید  .2018. زكریا الناصر -38
مقبول للنشر في مجلة العلوم . .S. spinosa L والقصعین الشوكي  .Salvia multicaulis Vahl السوق ـ

   .الزراعیة في جامعة دمشق
التأثیر التضادي لبكتریا الرایزوبیوم في نمو بعض الفطریات  .2018. وربا محمد زكریا الناصر -39

 ً   ).أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة  .الممرضة مخبریا

التحلیل الكیمیائي للمستخلص المیثانولي لبذور الداتورة .  2018. و بشیر ، عبد النبي  زكریا الناصر، - 40
)Datura stramonium L. (مقبول للنشر في مجلة العلوم  .وتأثیره في نمو بعض الفطریات في المخبر

   .الزراعیة في جامعة دمشق
للمستخلص المیثانولي الكیمیائي والتضاد الفطري التركیب  . 2018. الناصر، زكریا و بشیر ، عبد النبي  -41

  بعض الفطریات تجاه  ).Lantana camera L( ألوراق نبات الالنتانا
 تأثیر بعض الزیوت الطیارة والمستخلصات النباتیة في .2018. وهیفاء السیدة زكریا الناصر -42

مقبول للنشر في  .ص في المخبرعلى الحم) .Callosobruchus maculates Fab(بالغات خنفساء اللوبیاء 
   .مجلة العلوم الزراعیة في جامعة دمشق
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 Tagetes(التركیب الكیمیائي للزیت الطیار لنبات القطیفة . 2020. وعبد النبي بشیر  زكریا الناصر -43

patula L. (مقبول . وفاعلیته على حشرات المخازن ، وفاعلیة المستخلص المیثانولي على بعض الفطریات
   .ر في مجلة العلوم الزراعیة في جامعة دمشقللنش
التركیب الكیمیائي للزیت األساسي لنباتات الختمیة .2020. وعبد النبي بشیر وجالل فندي  زكریا الناصر -44

وفاعلیة المستخلصات العضویة  ضد بعض فطریات التخزین مقبول للنشر  Althaea damascenaالدمشقیة  
  .ي جامعة دمشقفي مجلة العلوم الزراعیة ف

التركیب الكیمیائي للزیت األساسي لنباتات الزعتر . 2020. وجالل فندي وعبد النبي بشیر  زكریا الناصر -45
مقبول . على موت وخصوبة حشرة ذبابة ثمار الزیتونوفاعلیة المستخلص  Thymus syriacusالسوري  

  .للنشر في مجلة العلوم الزراعیة في جامعة دمشق
  :نشورة مع طالب الدراسات العلیااألبحاث الم

اختبار القدرة اإلمراضیة لعزالت من الفطر . 2010. الناصر زكریا ، نفاع ولیدو  عبد المؤمن الشبلي
F. oxysporum f. sp. lycopersici  على نبات البندورة، وتأثیر بعض المبیدات في النمو

 .سوریة) أكساد.(بیة للبیئات الجافةالمجلة العر . الخطي للعزالت المختبرة في الظروف المخبریة
تقییم بعض مستخلصات النباتات ومبیدات . 2014. حسن، أسماء، زكریا الناصر وخالد العسس
على Filipjev  Ditylenchus dipsaci (Kühn)اآلفات في إدارة نیماتودا السوق واألبصال

 .سوریة) أكساد(المجلة العربیة للبیئات الجافة . الثوم
تأثیر المستخلصات الكحولیة والمائیة لبعض . 2015. زكریا الناصر وخالد العسس حسن، أسماء،

على الثوم ومقارنتها مع ) (Ditylenchusdipsaciالنباتات في مكافحة نیماتودا السوق واألبصال
 .مجلة العلوم الزراعیة، جامعة دمشق، سوریة. المبیدات الكیمیائیة مخبریاً 

تأثیر بعض المستخلصات النباتیة ضد یرقات  .2015. الد العسسحسن، أسماء، زكریا الناصر وخ
 .ومقارنتها بمبیدات اآلفات (Ditylenchu sdipsaci)نیماتودا السوق 

International Journal of ChemTech Research. Vol.7, No.4, pp 1943-
1950  . 

خلصات النباتات تقویم فاعلیة بعض مست. 2015. حسن، أسماء، زكریا الناصر وخالد العسس
 بحوثمجلة ، سوریة. ومبیدات اآلفات في مكافحة نیماتودا السوق واألبصال على الثوم حقلیا

 .مجلة العلوم األساسیة، جامعة حلب، سوریة. العلوم الزراعیةجامعة حلب، سلسلة 
ت تأثیرات السمیة للمستخلصات المائیة والمحالال. 2015.الفا هسام وسهیل نادر وزكریا الناصر

ونمو بذور في إنتاش  chlorothalonilالعضویة لبذور وأوراق نبات الزنزلخت والمبید الفطري 
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مجلة جامعة دمشق للعلوم ، جامعة دمشق، سوریة. بادرات الحمص في البیت البالستیكي
 .األساسیة

 Meliaالسمیة النباتیة للرش الورقي لمستخلصات . 2015.الفا هسام وزكریا الناصر وسهیل نادر
azedarach L. على نمو وانتاجیة الحمص Cicer arietinum L. في الحقل.  

1. International Journal of ChemTech Research. Vol.8, No.4, pp 1982-1990  
تأثیر المستخلصات العضویة وزیت ثمار . 2015. هبة سكیك، زكریا الناصر، وسیم الحكیم

و بعض الفطریات الممرضة للنباتات في في تثبیط نم) .Melia azedarach L(األزدرخت 
 .سوریة) أكساد(المجلة العربیة الجافة .المخبر

 Lavandulaالتركیب الكیمیائي لزیوت . 2015. فادیا الیونس وزكریا الناصر ووسیم الحكیم
angustifolia Miller و Rosmarinus officinalis  L. وفاعلیتا كمدخنات ضد یرقات

Ephestia kuehniella Zeller .  
International Journal of ChemTech Research. Vol.8, No.3, pp 1382-

1390, 
اآلثار السمیة للمستخلصات المائیة والكحولیة . 2016.بشرى بدران وثروت إبراهیم وزكریا الناصر

 .Wbb( على إنبات ونمو السندیان العادي ).Ailanthus altissima Mill(لنبات األیلنطس 
Quercus calliprinus .( المجلة العربیة للبیئات الجافة)أكساد.(  

لنباتات ) Allelopathy(تقویم األثر الخفي  .2016.بشرى بدران وثروت إبراهیم وزكریا الناصر
) Pinus brutia(نباتي الصنوبر البروتي في نمو  )Ailanthus altissima(لسان الطیر 

 ).أكساد(جلة العربیة للبیئات الجافة الم .)Quercus calliprinus(والسندیان العادي 
تحدید األثر المتبقي للمبیدات في بعض . 2018. لیما عجیب، زكریا الناصر ومحمد خیر طحلة

جامعة دمشق،  .الخضار المجموعة من أسواق دمشق باستخدام الكروماتوغرافیا الغازیة والسائلة
 .زراعیةمعة دمشق للعلوم المجلة جا

تحدید األثر المتبقي للمبیدات في بعض . 2018. اصر ومحمد خیر طحلةلیما عجیب، زكریا الن
المجلة العربیة  .الفواكه المجموعة من أسواق دمشق باستخدام الكروماتوغرافیا الغازیة والسائلة

 .سوریة) أكساد.(للبیئات الجافة
ثمار رصد متبقیات مبیدات اآلفات في . 2019. لیما عجیب، زكریا الناصر ومحمد خیر طحلة

مجلة جامعة جامعة دمشق،  .بعض الخضار المجموعة من أسواق دمشق عن طریق سلة التسوق
  .زراعیةدمشق للعلوم ال
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تأثیر المستخلصات العضویة لبعض النباتات  .2018. مصطفى األجرد، وزكریا الناصر، وولید نفاع
 .في المخبر P. digitatumو italicum  Penicilliumمن الفصیلة الشفویة في نمو الفطرین 

  .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم الجامعة دمشق، 
المبید الفطري كربندازیم في ثمار  استمراریة ..2019.زیاد الحریري  زكریا الناصر طلة قنبر محمود

 .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم الجامعة دمشق،  .البندورة في ظروف الحقل
المستخلصات تأثیر مبیدات اآلفات و . 2019. األطرشعماد سوسان و زكریا الناصر و فایزة 

 .لنباتات الفول والحمصالریزوبیوم المعزولة من العقد الجذریة  في المیتانولیة لبعض النباتات 
 .سوریة) أكساد.(المجلة العربیة للبیئات الجافة

الصنوبر  دراسة التوصیف الجزیئي ألنواع .2019. و وسیم الحكیم و زكریا الناصر  فادیا یونس
)Pinaceae ( في سوریة باستخدام معلمISSR. المجلة العربیة للبیئات الجافة).سوریة) أكساد. 

استكشاف بقایا المبید الفطري  ..2020.عبد الكریم حالقزیاد الحریري  زكریا الناصر  محمود
على بقایاه  كربندازیم في البندورة المسوقة من محافظة حماة ،سوریة، وفاعلیة العملیات المنزلیة

 .سوریة) أكساد.(المجلة العربیة للبیئات الجافة .في البندورة
تحدید األثر المتبقي للمبیدات في ثمار . 2020. لیما عجیب، زكریا الناصر ومحمد خیر طحلة

المجلة العربیة للبیئات  .العنب ودور بعض العملیات المنزلیة والتصنیعیة في خفض مستواها
 .سوریة) أكساد.(الجافة

تحدید األثر المتبقي لمبیدات اآلفات في  .2020. لیما عجیب، زكریا الناصر ومحمد خیر طحلة
 2017 2018المجموعة من أسواق دمشق خالل شتاء عامي  و )السبانخ والملفوف والجزر (

 .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ال . الكروماتوغرافیا الغازیة والسائلةباستخدام 
في مؤشرات  بعض مبیدات اآلفاتتأثیر . 2019. یا الناصر و فایزة األطرشعماد سوسان و زكر 

مجلة جامعة دمشق  .ببكتریا الریزوبیومالملقحة )  (.Cicer arietinum L النمو لنباتات الحمص
  .زراعیةللعلوم ال

مبیدات  الجمع بین أداء تأثیردراسة  .2020. عماد سوسان و زكریا الناصر و فایزة األطرش
في  ) (.Pisum sativum L مؤشرات النمو لنباتات البازالء علىریا الریزوبیوم یبكت و تاآلفا

  .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ال .سوریا
 محتوى على بعض مبیدات اآلفاتتأثیر .2020. عماد سوسان و زكریا الناصر و فایزة األطرش

مجلة جامعة  .الریزوبیومبالملقحة ) زوتواأل  الكلیة الكلورفیل والكربوهیدرات(نباتات الفول أوراق 
 .زراعیةدمشق للعلوم ال
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ة لبعض نباتات  العائلة العضویمستخلصات تأثیر ال 2020.الفا هسام وسهیل نادر وزكریا الناصر
المجلة العربیة للبیئات  .في المخبر  )Fusarium oxyporium( الفطرفي تثبیط نمو الشفویة 

 .سوریة) أكساد.(الجافة
 الفطریةمبیدات البعض السلبي لتأثیر ال.2020. وربا محمد  وزكریا الناصرونس زاهر ی

من العقد الجذریة  الریزوبیوم المعزول في المستخلصات اإلیثانولیة لنباتات من الفصیلة الشفویةو 
 .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ال .لنباتات الحمص

في الشفویة  العائلةبعض نباتات مستخلصات  تأثیر. 2020.الفا هسام وسهیل نادر وزكریا الناصر
  )Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici( الفطر مرض الذبول المتسبب عن مكافحة

 .زراعیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ال .في البیت المحميالبندورة  على نبات
  :)منجزة(رسائل ماجستیر 

     ).محمود الناصر( 2010زاریوم على القمح اختبار كفاءة المبیدات الفطریة في مكافحة لفحة الفیو  .1
تقییم التأثیرات الجانبیة على اإلنبات والنمو الخضري واإلنتاج لمعقمات البذار الفطریة المستخدمة لمكافحة  .2

 ). عبد الستار محمد( 2011فطر التفحم المغطى
 .)العروجدینا ( 2012- 2011. تقدیر متبقیات مبید الترایكلورفون في ثمار و زیت الزیتون .3
وفقًا لمقاومتها البیولوجیة للفطریات المهتكة للخشب ) أخشاب المخروطیات(تصنیف األخشاب الطریة  .4

  ). میساء منصور( 2011- 2010. سیكلوهكسان/ اعتمادًا على مستخلص اإلیثانول
بعض  وتأثیرها الحیوي في .Melia azedarach Lدراسة كیمیائیة حیویة لمستخلصات ثمار شجرة األزدرخت  .5

 ).المهندسة هبة سكیك( 2015. المسببة ألعفان جذور البندورة ومقارنتها مع المبیدات الفطریة الكیمیائیة الفطریات

تأثیرات السمیة للمستخلصات المائیة والمحالت العضویة لبذور وأوراق نبات الزنزلخت والمبید الفطري ال  .6
chlorothalonil  الفا هسام( 2016. ي البیت البالستیكيونمو بادرات الحمص فبذور  في إنتاش.(  

  Rosmarinus officinalisو  Lavandula angustifoliaدراسة بیئیة كیمیائیة النوعین النباتین  .7
فادیا ( 2016. واختبار فعالیة زیوتها العطریة في المكافحة الحیویة على بعض حشرات رتبة حرشفیة األجنحة

 ).یونس

 في .Robinia pseudoacacia L سیكلوهكسان لخشب المسكة/نولمقارنة تأثیر مستخلص االیثا .8
 ).رشا بركات( 2016.أعفان بذور القمح مع المبید الفطري فیتافلو في المخبر والبیت البالستكي

في إنبات ونمو بعض األنواع الحراجیة    Ailanthus altissimaالطیرتأثیر ظاهرة التضاد عند لسان  .9
 .)ى بدرانبشر (2017المحلیة في سوریة 
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الحمضیات ومقارنتها بالمبیدات أعفان المستخلصات والزیوت النباتیة في إدارة بعض فاعلیة  .10
 .)مصطفى األجرد( 2019الفطریة

متبقیات المبید الفطري كربندازیم في ثمار البندورة المزروعة في الحقل  تخفیضرصد و  .11
 )یريزیاد الحر محمود( 2020 والمجموعة من األسواق في محافظة حماة

ة كافلیّ ككاسیات بذار في القدرة التّ  ،باتیةستخلصات النّ والمُ  ،ةتأثیر بعض المبیدات الفطریّ  -12
 )زاهر حامدة. (2020 صنبات الحمّ  ونموّ  ،ایزوبیوملبكتیریا الرّ 

حصر أهم الفطریات المحمولة على البصل الجاف وكفاءة بعض طرائق مكافحة العفن األسود في  -13
 )د الحشیشمضر عوا(, 2021 المخزن

  )منجزة(–رسالة دكتوراه 

مقارنة تأثیر التركیب الكیمیائي للمواد الفعالة لبعض المستخلصات النباتیة مع مبیدات اآلفات في إدارة  -
 )أسماء حسن( 2016. على الثوم نیماتودا السوق واألبصال 

خطارها رصد األثر المتبقي للمبیدات في الخضار والفواكه عن طریق سلة التسوق وتقدیر أ -
 )لیما عجیب( 2020. التحضیریة والتصنیعیة على المستهلك ودراسة تأثیر بعض العملیات

لتباین الجزیئي عند أنواع الریزوبیوم وتأثیر مبیدات اآلفات والمستخلصات النباتیة في تشكل العقد ا -
  .)عماد سوسان( 2020 اآلزوتیة لبعض النباتات البقولیة
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