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 السيرة الذاتية
 

 د. سعيد عبد الله باعنقود :االسم
 

 م5421/ 42/2الجمهورية اليمنية  -حضرموت -المكال   محل وتاريخ الميالد:
 

 أحفاد 3وأوالد  1متزوج وله  الحالة االجتماعية:
 

 يمني  : الجنسية
 

 العربية ) لغتي األم(  +  اإلنجليزية  :اللغات التي يجيدها
 

 اليمن -عدن  2514: خورمكسر ص. ب. البريدي العنوان
 

 774214433413 :المنزل     774214434112ألمكتب :   تليفون :
 77421133124921محمول:       774214432242فاكس:                  

 
 baangood@yemen.net.ye:  البريد اإللكتروني

 
 

 البيانات العامة:
 

 الوظيفة الحالية:
  جامعة عدن –أستاذ محاضر بكلية ناصر للعلم الزراعية 

  جامعة عدن –مستشار مركز العلوم والتكنولوجيا 
 

 الدرجات العلمية:
 

 كندا( -إدارة متكاملة لآلفات الزراعية ) جامعة ماكجيل  5497الدكتوراه : 
 لسودان(ا -حشرات ) جامعة الخرطوم  -وقاية نبات   5412الماجستير: 

 السودان( -) جامعة الخرطوم  -علوم زراعية  5417البكالريوس ) مع مرتبة الشرف( : 
 
 

mailto:baangood@y.net.ye
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 : التدرج الوظيفي
 في المجال الحكومي:   .5

 5417 وزارة الزراعة – ً  في محطة لودر الزراعية زراعي ضابط
 5415محافظة أبين  -مركز األبحاث الزراعية بالكود  -رئيس قسم الوقاية 

 5411ز البحوث الزراعية مدير مرك
 

 في المجال األكاديمي:  .4
 5491- 5495رئيس قسم الوقاية 

 5447 -5499مدير البحث العلمي للعلوم الطبيعية 
 5444-5447نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 

 4774 -5441 جامعة عدن -مستشار مركز العلوم والتكنولوجيا 
 
 خارج اليمن: ومنح وظائف علمية

 اإلمارات العربية المتحدة )  –المختبرات المركزية بالعين  -سم النبات ووقاية النباترئيس ق
 خبير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ) أكساد( –( 5494-5493

  (5444أغسطس  -5445جامعة فلوريدا ) نوفمبر  –منحة منظمة فولبرايت للتفرغ العلمي 

  منحة من منظمةDAAD  جامعة قيسين ألمانيا –األلمانية للقيام بأبحاث مشتركة 

 
 مهام أخرى : 

 رئيس تحرير مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية 
 عضو هيئة تحرير المجلة العربية لوقاية النبات 
   عضو مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي اليمنية 
 عضو هيئة تحرير مجلة العلوم 
 
 
 
 

 

 
 ة :الخبرات العملي
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للمنظمات اليمنية والعربية والدولية ، والمساهمة في لجان تقييم األثر  االستشاراتتم تقديم 
البيئي، وتقييم المشاريع الزراعية والبيئية، وبرامج العمل الدولية الخاصة بالتحرر من 
 الفقر، والتنوع الحيوي والسالمة اإلحيائية، والتنمية المستدامة، وتحكيم البحوث للجوائز
الخاصة بعلوم الحياة، الزراعة واإلدارة البيئية. وخالل السنوات العشر الماضية ساهمت 

 :المشاريع اآلتية إنجازفي 
 

   جائـزة " المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية" برئاسة صاحب السمو عضو هيئة تحكيم
ة بالمملكة العربية الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئ –الملكي األمير تركي بن ناصر 

 . (4772و  4772)  رتين متتابعتينو . لدةالمنظمة العربية للتنمية اإلداري –" السعودية

 

  المساهمة في تحكيم المشاريع البحثية المقدمة للتمويل من قبل المؤسسة  العربية
 دولة اإلمارات العربية( –للعلوم والتكنولوجيا )الشارقة 

 

 حول البيئة  57الحكومية المقدمة الجتماع ريو +  المساهمة في إعداد الوثيقة
 (4774والتنمية المستدامة )

 

 المساهمة في ورشة العمل حول اإلطار العام للسالمة اإلحيائية في اليمن 
 

 المساهمة في وضع اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن 

 

  ر للمجاميع الصغيرة) أيداس(مشروع التخفيف من حدة الفقالمساهمة في إعداد 

 

  وزارة التعليم  –رئيس لجنة وضع تصور ألولويات البحوث في القطاع الزراعي
 العالي والبحث العلمي

 )عضو لجنة تحكيم جائزة هائل سعيد أنعم للعلوم الزراعية والبيئة ) الدورة األولى 
 

  الحيوي(ممثل اليمن في اللجنة التنفيذية للماب )محميات اإلنسان ومحيطه 
 

  وزارة التعليم العالي والبحث –عضو تحكيم جوائز رئيس الجمهورية للبحوث العلمية
 العلمي
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  المنشورة: البحوث
مجالت علمية محكمة داخل وخارج اليمن ) توجد قائمة منفصلة  بحثا  في 537أكثر من  تم نشر

 بعناوينها ترسل عند الطلب(
 
 

 البحوث المقدمة في مؤتمرات:
أكثر من خمسين بحثا  وأوراقا  علمية في ورش وندوات ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية ) توجد  متم تقدي

 قائمة في ورقة منفصلة ترسل عند الطلب(
 

 التأليف والترجمة:
  كتب علمية 3تأليف تم 
  م ) دليــل 5441ى البيئــة الزراعيــة المؤشــرات الحيويــة لتــأثير المبيــدات علــة كتــاب: " ترجمــتــم

 العربية(.  إلى) من اإلنجليزية  GTZأليف : د/أندرياس درور.) منشورات عملي( ت
  أهمها أجزاء من كتاب التاريخ الطبيعي  نشر عدة بحوث مترجمة في مجالت علميةتم (

 لجزيرتي سقطرى وعبد الكوري( والتي نشرت في أعداد متتالية من مجلة اليمن

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:
  منجزةدكتوراه  ماجستير ورسالةرسائل  4فت على أشر 
  م4774حتى ماجستير  رسائل دكتوراه ورسالة 1ال أزال مشرفا  على 

 
 الجمعيات العلمية المشارك فيها :

  
 جمعية علوم الحياة اليمنية .5
 الجمعية اليمنية لتعريب العلوم .4
 جمعية حماية البيئة اليمنية  .3
 الجمعية العربية لوقاية النبات .2
 معية األمريكية لعلوم الحشراتالج .1
 زميل الجمعية الملكية لعلوم الحشرات .2

 
 الجوائز التقديرية:
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 4775الدورة األولى  - زراعيةاللعلوم للبحوث الميزة في ا جائزة جامعة عدن  .5
 4774مؤتمر العلوم تعز  -جائزة مؤسسة البحث العلمي للباحثين المميزين  .4
 .5493، 5495، 5411لم في اليمن كرمت عدة مرات في احتفاالت يوم الع  .3

 
 

 باللغة العربية أواًل : األبحاث والدراسات المنشـورة في المجالت العلمية
 

حياتية ومكافحة . (9002باعنقود، سعيد عبد الله، عبد الباسط سعيد الغرابي ومحمد علي حبيشان)
من  حليةالسافي بعض المناطق   (Ommatissus lybicus DeBerg) حشرة دوباس النخيل
 .4-5(: 5):41. مجلة وقاية النبات العربية، اليمن –محافظة حضرموت 

 
الموالـــ   األعــداء الطبيعيــة لذبابــةحصــر (9002وهــدى عبــد الرميــ  مــراد )  بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه

فـي مواقــع   Aleurocanthus woglumi Ashby( Homoptera :Aleyrodidae)  السـوداء 
. مجلــة علــوم الحيــاة اليمنيــة وضــواحيها ـ محافظــة لحــــج ـ الجمهوريــة اليمنيــةمختلفــة مــن مدينــة الحوطــة 

2(4:)511-591 
. خمسـون عامـا  مـن البحـث العلمــي (9002وعبــد القـادر محمـد بـن ع)مــان ) بـاعنقود، سـعيد عبـد اللـه

جلــة فـي مجــال تفــات القطـن الحشــرية فــي الـيمن وإدارتهــا، مــاذا أنجزنـاج ومــا هــي اسـتراتيجيه المســتقبلج م
 .29-24: 4779اليمن، العدد السابع والعشرون، مايو 

 
. تسـجيل مواعيـد وجـود حفـار (9002و صـالح عمـر البيتـي ) سـعيد عبـد اللـه بـاعنقودالحبشي، خالد، 

في المصائد الضـوئية فـي وادي حضـرموت خـالل  Oryctes rhinoceros (Linnaeus) ساق النخيل
 .249-254: ( 3 ) 57 .عية والتطبيقيةمجلة جامعة عدن للعلوم الطبيم. 4774عام 
 

 Oryctesرصـد حفـارات عذق/سـاق لنخيـل ( 9002و صـالح عمـر البيتـي ) باعنقود، سعيد عبـد اللـه

spp  محافظـة  –م فـي منطقـة سـيئون 4772فبراير  – 4773في المصائد الضوئية في الفترة من مارس
 449-445: ( 4 ) 4 .قيةمجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبياليمن.  –حضرموت 

 
 Leucopteraحياتيـة صـانعة األنفـاق  (9002و صـالح محمـد السـنيدي ) باعنقود، سـعيد عبـد اللـه 

caffeina Wash (Gracilariidae: Lepidoptera)   علــى أوراق الــبن وتــأثير الــري عليهــا فــي
للعلــــوم الطبيعيــــة مجلــــة جامعــــة عــــدن الجمهوريــــة اليمنيــــة.  –يهــــر والربــــاع فــــي يــــافع  –منطقتـــي هــــالم 

   473-541: ( 4 ) 9 .والتطبيقية
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ــه   Azadirachtaتــأثير زيــت المريمــره   (9002ومحمــد علــي الســنيدي ) بــاعنقود، ســعيد عبــد الل

indica  المــــــــواد النباتيــــــــة علــــــــى وضــــــــع وفقــــــــس بــــــــيض حشــــــــرة خنفســــــــاء اللوبيــــــــا ومســــــــاحيق بعــــــــض
Callosobruchus chinensis   علـى بـذور اللوبيـاVigna chinensis  المخزونـة.  مجلـة جامعـة

 . 474-541 ( : 4) 1.  عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية
 

ـــه ) ـــاعنقود، ســـعيد عبـــد الل دراســـة مســـحية ألهـــم األعـــداء الطبيعيـــين لآلفـــات الزراعيـــة فـــي ( 9009 ب
 19-27م ص: 4777وفمبر نالعدد السادس عشر  .الجمهورية اليمنية. اليمن

 

 

 طرائق  كافحةقا ااحقفي حقز اعة القا اع ال قا اع مجاقاا كمنقا اعق ا ا   (9000باعنقود، سعيد عبدد للهد)   

 ا575-91اعسلا اعةفدجا لشر  ص:  –كفجو   - 53اععمد 

 

ا اختبف  بعض اعاواد اعمفذبقا ااعععقو ل عم ا قا (9000باعنقود، سعيد عبد لله) وللهام سالم للدلهي)  

حقز  Microcerotermes diversus Silvestriاعوجقود اعاو قاز عةشقرا دابقا ا) ا ا ا)  قال 

 ا44-54ل : 5ا 54كمنم  –اع ا  ا كمنا وقفجا اعلبفي اععرب ا  -جلوب كةفحظا أب  

 

التـاريخ الطبيعـي لجزيرتـي سـقطرى وعبـد الكـوري. أنـواع الحشـرات (  9000باعنقود،  سعيد عبـد اللـه ) 
ترجمـة أ.   C.J.Gahanوعبـد الكـوري. التابعة لرتبة غمدية األجنحة ) الخنافس(  في جزيرتـي سـقطرى 

 . 479-511:  نوفمبر ص -(52)( العدد 55السنة ) اليمن. د. سعيد عبد الله باعنقود
 

اعتققف جا اععب عققز عمةجرقققز  قق عرك ولبققماعاو   ا  لققر  ا أوا   (9000   بـاعنقود، ســعيد عبــد اللــه

 -اعق ا   ا ع م لبقم اعنقب بقفلل ودا قرجاا أادا    G. W. Kirkaldyافداا  حو بسا حشراي اعب  و اعس

 ا45-14اعسلا اعةفدجا لشر  ص:  –كفجو   - 11اععمد 

 

اعتققف جا اععب عققز عمةجرقققز  قق عرك ولبققماعاو   ا  لققر  ا أوا   (9000   بـاعنقود، ســعيد عبــد اللــه

اعق ا   ا ا قرجاا أادا  ع م لبم اعنقب بقفلل ود  Gertrude Ricardo اعذبفب اعة   ز حو بسا حشراي 

 ا 435-474: اعسلا اعةفدجا لشر  –  نوحابر -  ـ5245اعثفنز لشر اععمد  -
 

( حصـر أنـواع دابـة 9000إلهام سـالم العمـودي وعبـد المـانم محمـد مبـارك )، باعنقود، سعيد عبد الله
 –األرض )األرضة( و األضرار الناجمة عنها في مبـاني ومزرعـة كليـة ناصـر للعلـوم الزراعيـة )الحوطـة 

 42-3سـبتمبر صـفحة:  –ج(. المجلـة اليمنيـة للبحـوث و الدراسـات الزراعيـة . العـدد الثالـث محافظة لحـ
. 

المواقـع المقترحـة كمحميـات طبيعيـة فـي الجمهوريـة اليمنيـة. الزراعـة  (9000باعنقود، سعيد عبـد اللـه )
   35-45 :والمياه في المنطق الجافة في الوطن العربي. العدد العشرون تيار )مايو(
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 Oligonychus  دراسـة تـأثير حلـم الربـار ( 4777) قود، سعيد عبد الله وجمال سـعيد باصـحيحباعن

afrasiaticus    (Acarina : Tetranychidae) (Mac Gregor) فـي الخـواص الفيزيوكيميائيـة
 .  91-94(:  4)59مجلة وقاية النبات العربية.   للتمور في وادي حضرموت، اليمن.

اعتقف جا اععب عقز عمةجرققز  ق عرك ولبقماعاو   ا  لقر  ا أوا  ل5444ا اللـه باعنقود، سعيد عبـد   

حو بسا حشراي اعلال ا)ب ضا ا)  ال، اعرلفشفي ، أ قم اعلاقل حقز جةجقرا  ق عرك ا قرجاقا أادا 

 474 – 543اعسلا اععفشرا  ص:  –كفجو    - 4اععمد  -اع ا  ا  ع م لبم اعنب بفلل ود

 

ا  لقر  ا أوا   ولبقم اعاقو   اعتف جا اععب عقز عمةجرققز  ق عرك  ل5444ا باعنقود، سعيد عبد الله 

حقو بسا حشققراي ةبقرا اععمققوص ، اع رااق ر و اعلعفطققفيا كقفعاوعج ب ققر ا قرجاقا أادا  ققع م لبقم اعنققب 

 ا532 – 551اعسلا اععفشرا  ص:  –    5444نوحابر  57اععمد  -اع ا   ا بفلل ود

 

 

اعتلققوا اعب وعققوجز و حافجققا اعب جققا حققز جةجققرا  قق عرك اع ال ققا ا      ل5449ا  بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه

  ا42-45ص:  43و  44اعامنا اعمغراح ا ا اععمد 

 

 

 حشققراي – قق عرك و لبققم اعاققو    عمةجرقققزا اعتققف جا اععب عققز 0222عبددد للهدد)  سددعيد بدداعنقود،

ا اع اـقـ ا اعسققلا  بقفلل ودنقب ا ك ربقزا قرجاققا أادا  قع م لبقم اعةفاعلاسق في ، اعقمبفب ر و اعلةقل ا دبن قو 

 ا 457-475ل :9-1اععمد ا –اعتف عا 

 

 اععب عزاعتف جا   :غشفئ ا ا)جلةا حز كتفب عرقبااعتفبعا  اعةشراي.  0221عبد لله) .  سعيد باعنقود،

اععرب ققا ا كمنققا  اعنغققالا قرجاققا ةعقق  5473حققو بس ا  لققر عمةجرقققز  قق عرك و لبققم اعاققو   ققق ع   

 ا522-513: 2اع اـ  

 

اعتف جا اععب عقز عمةجرققز  ق عرك ولبقم اعاقو   ا  لقر  ا أوا   (0221ا باعنقود، سعيد عبد الله  

 ا اعلاس في ، اعمبفب ر و اعلةل  ا دبن و ةفا ك ربزا قرجاا أادا  ع م لبم اعنب بفلل ود  حشراي حو بسا

  457-475اعسلا اعتف عا  ص:  –اععمد اعسفبع واعثفك    -اع ا  

 

 

ك ف قا اعةفقفع لنق  بعقض اعاقوا د اععب ع قا حقز جةجقرا  ق عرك   (0221ا قود، سعيد عبد اللـهباعن  

  514-525ص:   3اعامنا اع ال ا عنبةوث اعة ال ا  كمنم  وأثر ذعك لن  اعتلا ا  اعاسـتماكا ح هفا

 

 افحةقاعابعقض اعاب قماي اعا افوجقا  اختبقف .  0221عبد لله) و كمال عهد  عبدد للمد م  سعيد باعنقود،

عةقق ، اعقق ا ا  كةفحظققاكة لققا كن ققا نفاققر عنعنقو  اعة ال ققا ،  حققزأبقو دق قق  اعاققواع  لنقق  اعةا ق في 

 31-42ل : 4ا 5و اعم ا في اعة ال ا  عنبةوثاعامنا اع ال ا  

 

 اععب عقزغشفئ ا ا)جلةا حقز كتقفب اعتقف جا  عرقبااعتفبعا  اعةشراي.  0221عبد لله) .  سعيد باعنقود،

اععرب ققا ا كمنققا  اعنغققا لا قرجاققا ةعقق 5473حققو بس ا  لققر و لبققم اعاققو   ققق ع    عمةجرقققز  قق عرك

 ا522-513: 2اع اـ  
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 لققر    قق ع    اعتقف جا اععب عقز عمةجرقققز  ق عرك ولبقم اعاقو   (0222) بـاعنقود، سـعيد عبـد اللـه

عنقب  قبقا غشقفئ ا ا)جلةقا قرجاقا أادا قع م لبقم ا –اق  اعةشقراي  - أوا حو بسا كف قن في ا) جقل

 ا 522-513: اعسلا اعخفكسا ص –اع ا ا اععمد اعسفدس  -بفلل ود

 

 

التــاريخ الطبيعــي لجزيرتـي ســقطرى وعبــد الكـوري تــأليف هنــري أو  ( 0222بـاعنقود،  ســعيد عبــد اللــه ) 
  517-522: الرابعةسعيد عبد الله باعنقود.اليمن العدد الخامس السنة   فوربس.ترجمة

 

اعتقققف جا اععب عقققز عمةجرققققز  ققق عرك ولبقققم اعاقققو   ا  لقققر   (0222 ) بـــاعنقود، ســـعيد عبـــد اللـــه

اععقمد اعخقفكس ، اعسقلا  -ا  كمنقا اعق ا  بفلل ود قرجاا وا تعراا دا    عــ م لبم اعنب  –اأواحو بس 

 ا517-522 :اعرابعا

 

 اختبـار بعـض المبيـدات الكيماويـة لمكافحـة صـانعة (0222باعنقود، سعيد عبد الله وعاكف الجوازنـه )
فـي مزرعـة كليـة ناصـر    Phyllocnishis citrella  (Gracilariidae: Lepidoptera)األنفـاق 

العــــدد )، األولالــــيمن. المجلـــة اليمنيــــة للبحــــوث الزراعيــــة، المجلــــد  –محافظــــة لحــــج  –للعلـــوم الزراعيــــة 
 .553 - 575 (:األول
 

 

آلفــات الحشــرية فــي الــيمن ( حصــر أولــي لــبعض األعــداء الحيويــة ل0991بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه )
 .73 – 22العدد الثاني:  – اليمنالديمقراطية. 

( مكافحــة دودة ثمــار الطمــاطم عنــد مســتوى 0991علــى حبيشــان ) اللــه ومحمــدبــاعنقود، ســعيد عبــد 
إصــابات مختلفــة علــى الطمــاطم فــي جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة الشــعبية. مجلــة وقايــة النبــات العربيــة 

 . 55 – 59ديسمبر(:  –ون األول )كان 2عدد  4مجلد 

دراســات حــول إمكانيــة اســتخدام األعــداء الطبيعيــة لمكافحــة بعــض  (0222بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه )
 . 24 – 12(: 4)3 مجلة وماية النبات العربية –اآلفات الزراعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

ختبــار بعـض األصــناف الجديـدة مــن الــذرة ( ا0991بـاعنقود، ســعيد عبــد اللــه  ومحمــد علـى حبيشــان)
الرفيعة لإلصابة بذبابة التفرع وحفارات الساق فـي مواعيـد زراعـة مختلفـة فـي جمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة 

 .22 – 61الشعبية. مجلة وقاية النبات العربية. العدد الثاني: 

ة النباتيــة علــى انتشــار دراســة تــأثير الكثافــ (0222بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه  ومحمــد علــى حبيشــان )
ـــيمن الديمقراطيـــة الشـــعبية.مجلة وقايـــة  دودة الطمـــاطم وأثـــر ذلـــا علـــى إنتـــاج الطمـــاطم فـــي جمهوريـــة ال

 .23 – 27( : 4) 4مجلد  النبات العربية.
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المجلــة مكافحــة حشــرة الحميــرة علــى النخيــل فــي وادي حضــرموت.  (0991بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه )
 .59 – 35ص:  العدد الثاني – الزراعية

قابليــة األصـناف الجديــدة مــن الــذرة الرفيعــة  (0991بــاعنقود، ســعيد عبــد اللــه ومحمــد علــى حبيشــان )
لإلصــــابة بذبابــــة التفــــرع وحفــــارات الســــاق فــــي مواعيــــد زراعــــة مختلفــــة فــــي جمهوريــــة الــــيمن الديمقراطيــــة 

 .93 – 42الشعبية. المجلة الزراعية. العدد الثالث 
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 لألبحاث وللدرلسات للمقدمة ف  للندولت وللمؤتمرلت وورش للعمل للعهمية :

 
دراسات بيئية عن ذبابة ثمار الخوخ (. 9002وناصر خميس سنيد )  باعنقود، سعيد عبد الله

( في محافظة لحج، Bactrocera zonata(Saunders)Tephritidae: Diptera/المانجو

تشرين األول ) أكتوبر(  37-42 العاشر لعلوم وقاية النبات  المؤتمر العربي. الجمهورية اليمنية
 لبنان ،بيروت –م. فندق كراون بالزا 4774

 
تأثير مجموعة من المستخلصات (. 9002) سعيد عبد الله باعنقود و عارف محمد أحمد ،علي

تحت  Culex pipiensعلى بعض األطوار غير الكاملة لبعوضة  "Neemix4.5"النباتية ومبيد 
-52المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة. تعز  .مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة .لظروف المعمليةا

 م51/55/4774
 

. مس  لألكاروسات / الحلميات الموجودة (9002) وسعيد عبد الله باعنقودباحسن، مهدي سعيد 
مؤسسة علوم الحياة. المؤتمر العلمي السادس ل .على النباتات في محافظة أبين: عوائلها وانتشارها

 م51/55/4774-52تعز السعيد للعلوم والثقافة. 
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تأثير بعض عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفات (. 9002وصالح عمر البيتي )  باعنقود، سعيد عبد الله
الجمهورية  -( في وادي حضرموت Oryctes sppعلى وجود وكثافة حفارات عذوق/جذوع النخيل ) 

المملكة العربية  –جامعة القصيم  –ي الثاني لنخيل التمر واألنشطة المصاحبة اليمنية. اللقاء العلم
 4774أكتوبر 51-53السعودية 

 

ورشة العمل حول المبيدات . المبيدات الكيميائية مالها وما عليها( 9002باعنقود، سعيد عبد الله )
لها وما عليها. مركز العلوم . ورشة العمل حول المبيدات الكيميائية ما الكيماوية ما لها وما عليها

 م9002يونيو  92األحد جامعة عدن . -والتكنولوجيا
 

التنوع الحيوي لألعداء الطبيعية التي يمكن استخدامها في ( 9002)باعنقود  باعنقود، سعيد عبد الله
اإلدارة المتكاملة لبعض اآلفات الزراعية في اليمن وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. الفعاليات 

 –جدة –جامعة الملا عبد العزيز  -لعلمية الثقافية للجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعوديةا
 م4779فبراير  41-44المملكة العربية السعودية. 

( 9001  سعيد عبد لله) ، عبد للباسط سعيد للغرلب  ومحمد عه  حبيشان ،باعنقود

 )   Ommatissus binotatus lybicus DeBerg           حياتية ومكافحة حشرة دوباس النخيل   

Homoptera : Tropiducidae )  في بعض المناطق الساحلية من محافظة حضرموت– 
"تحديات التصنيع والتسويق ومكافحة  ندوة النخيل الرابعة بالمملكة العربية السعودية. الجمهورية اليمنية

 45-59الهفوف ـ المملكة العربية السعوديةجامعة الملا فيصل مركز أبحاث النخيل والتمور  اآلفات"
 م4771مايو  9-1هـ  الموافق 5249ربيع الثاني 

هل يمكن لألعدء الطبيعية أن تلعب دورا  فاعال  في تقليل أعداد (. 9001)  باعنقود، سعيد عبد الله
زراعية في اآلفات الزراعية في محافظة لحجج. حلقة النقاش العلمية حول أهم اآلفات على المحلصيل ال

 9-5، 4771مارس  49جامعة عدن  –محافظة لحج وطرق مكافحتها. كلية ناصر للعلوم الزراعية 
 ص.

 Oryctesرصد حفارات عذق/ساق النخيل ( 9002)  وصالح عمر البيتي باعنقود، سعيد عبد الله

spp  محافظة حضرموت –في المصائد الضوئية وعالقتها بالعوامل البيئية في منطقة سيئون – 
، قصر 4772تشرين الثاني/ نوفمبر  43-54اليمن. المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات 

 . صفحة 59المؤتمرات،  دمشق، سورية. 
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( التنوع الحيوي للفونا الحشرية اليمنية. 9002)  سعيد عبد الله باعنقودو  أحمد محمد أحمد سالم، 
، قصر المؤتمرات،  4772تشرين الثاني/ نوفمبر  43-54المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات 

 . صفحة 59دمشق، سورية. 
 

أهمية المعارف المحلية في وقاية النبات والحد من أضرار اآلفات ( 9002)  باعنقود، سعيد عبد الله
ورشة العمل الوطنية حول أهمية األصول الوراثية والمعارف . واألمراض النباتية في الزراعة اليمنية

كلية الزراعة جامعة صنعاء.  –المحلية لتنمية الزراعة المطرية المستدامة.  مركز األصول الوراثية 
 صفحات. 9. 4772سبتمبر  2-4صنعاء_ 

 

النشر اإللكتروني في جامعة عدن وتفاق تطويره. الملتقى ( 9002باعنقود )  باعنقود، سعيد عبد الله
 صفحة. 33. 4772أبريل  52دن. جامعة عدن العلمي حول واقع النشر العلمي في جامعة ع

 
خمسون عاما  من البحث العلمي في  (9002) وعبد القادر محمد بن ع)مان باعنقود، سعيد عبد الله

مجال تفات القطن الحشرية وإدارتها في الجمهورية اليمنية. ماذا تم إنجازه وما هي استراتيجية 
محطة أبحاث  -واآلفاق المستقبلية لزراعة القطن في اليمن المستقبلج. وقائع الندوة العلمية حول الواقع

-5وزارة الزراعة والري. ص: –الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي  -4772يناير  41-42الكود 
52  
 

خمسون عاما  من البحث العلمي والعمل في مجال علم الحشرات: ( 9002باعنقود، سعيد عبد الله )
 -ندوة واقع وقاية النبات في اليمن واستراتيجية المستقبل. ؟تراتيجية المستقبلماذا أنجزناج وما هي اس

 صفحة 11. 5002مايو  11-9جامعة صنعاء . صنعاء  –كلية الزراعة 
 

وضع تفات النخيل في ( 9002، جمال سعيد باصحيح وصالح عمر البيتي) باعنقود، سعيد عبد الله
ورشة العمل  –المستقبل.  حضرموت. أوراق العمل  وادي حضرموت الماضي والحاضر واستراتيجية

-59حضرموت ) اليمن(  –العلمية حول" تفات النخيل والسدر. مهرجان النخيل والسدر الرابع. شبام 
 534-552م. صص: 4772ديسمبر  54
 

المحاصيل المحورة وراثيا  مالها وما عليها. الندوة الثالثة آلفاق  (9002باعنقود، سعيد عبد الله )
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي. مدينة الملا عبد العزيز للعلوم والتقنية 

أبريل  52-55الرياض  -مركز الملا فهد الثقافي بالرياض  -والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا
 ص ص.51 .م4772
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اعاواع  ح فق ا ذبفبا ( درلسة 9002مرلد، هدى عبد للرقيب وسعيد باعنقود  

 اع ا ا –كةفحظا عة   –كوقع   كختنف   حز اعةوطا  حز  Aleurocanthus woglumiسوداءعا

 ا47ا ص: 4772أكتوبر  53-55جاع ا لنو  اعة فا اع ال اا العفء  –كنخ في اعلموا اععنا ا اعثفن ا 

 
ز ح Oryctes spp ام حفف اي لذق/ فق اعلخ ل  (9002للبيت ، صالح عمر وسعيد باعنقود 

 –اع ا ا كنخ في اعلموا اععنا ا اعثفن ا  –اعا فئم اع وئ ا حز كلع ا   جون باةفحظا ح ركوي 

 ا44-45ا ص: 4772أكتوبر  53-55جاع ا لنو  اعة فا اع ال اا العفء 

 

قسم ل كوال م قواجم خلفسفء اعرجلو  رس  ل 9002للحبش ، خالد، سعيد باعنقود وصالح للبيت    

 اع ال اا جاع ا لنو  اعة فا - كنخ في اعلموا اععنا ا ا)وع   ع وئ ا خالل اعسلاابف تعافل اعا فئم ا

 ا54ن ا ح ركوي ا اع ا  ا افةا  جوا   4773اكتوبر 55-53

 
التنوع الحيوي لألعداء الحشرية والعناكب في  (9002) وأحمد محمد سالم باعنقود، سعيد عبد الله

ولية العلمية الثانية حول االستراتيجية التنموية ألرخبيل كتاب أبحاث  الندوة الد. أرخبيل سقطرى 
عدن الجمهورية اليمنية . الجلد  4773ديسمبر  52-52سقطرى والجزر اليمنية األخرى. جامعة عدن 

 .542 -555الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي ص:  -األول 
 

التنوع الحيوي للفونا  (9002) ، عبد الله محمد غال  وإلهام محمد عاصمباعنقود، سعيد عبد الله
كتاب أبحاث  الندوة الدولية العلمية الثانية  Order : Coleopteraالحشرية لرتبة غمدية األجنحة 

ديسمبر  52-52حول االستراتيجية التنموية ألرخبيل سقطرى والجزر اليمنية األخرى. جامعة عدن 
 . 532-541الطبيعية والتنوع الحيوي ص: الموارد  -جلد األول معدن الجمهورية اليمنية . ال 4773

 
مس  األعداء الحيوية لحلم الربار في وادي ( 9002وجمال سعيد باصحيح )باعنقود، سعيد عبد الله 

 ص. 57م 53/57/4773-55حضرموت. الندوة العلمية األولى لجمعية علوم الحياة اليمنية سيئون 
 

     لم الرباربح اإلصابةمس   (9009وجمال سعيد باصحيح )  باعنقود، سعيد عبد الله

Oligonychus afrasiaticus    (Acarina : Tetranychidae) (Mac Gregor) على بعض
. مؤسسة البحث العلمي 4774مؤتمر العلوم . أصناف النخيل في مواقع مختلفة من وادي حضرموت

 .4774أكتوبر .  53-55تعز
 

عض المفترسات الحشرية لبعض اآلفات الزراعية دراسات حول ب(  1111باعنقود،سعيد عبد الله )
 54. مؤسسة البحث العلمي اليمنية. 4777أكتوبر  53-55. المكال 4777في اليمن . )مؤتمر العلوم 

 صفحة.(
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اإلصابة بحلم الربار على أشجار النخيل ( 1111باعنقود،سعيد عبد الله و جمال باصحيح  )
. 2999 مؤتمر العلوم جارية العذبة في وادي حضرموت. وعالقتها بالبعد أو القرب من المياه ال

 صفحات 69. مؤسسة البحث العلمي اليمنية. 2999أكتوبر  67-66المكال 

 
تأثير مواعيد الزراعة على ( 1111باعنقود،سعيد عبد الله، عبد الله غال  و أمين محمد علي  )
على صنفين محليين من  رارهاوأضوجود حشرتي دودة قرون السمسم وذبابة انتفاخ قرون السمسم 

. مؤسسة 4777أكتوبر  53-55. المكال 4777اليمن . ) مؤتمر العلوم  –السمسم في محافظة لحج 
 صفحات(. 57البحث العلمي اليمنية. 

 

)  بعض التطبيقات القديمة في مكافحة اآلفات الزراعية في اليمن.( 1111باعنقود،سعيد عبد الله )
زراعة اليمنية القديمة، الخبرات  و التطبيقات  الفنية القديمة و أثرها في المؤتمر الوطني األول لل

 م (5000يونيو  50-11الزراعة اليمنية الحالية : معوقات و توجهات مستقبلية. صنعاء 

الفونا الحشرية في الزراعة اليمنية القديمة و ( 0222مد سالم )حباعنقود،سعيد عبد الله وأحمد م
ؤتمر الوطني األول للزراعة اليمنية القديمة، الخبرات و التطبيقات  الفنية القديمة و تاريخ تطورها. )الم

 م (5000يونيو  50-11أثرها في الزراعة اليمنية الحالية : معوقات وتوجهات مستقبلية. صنعاء 
 

 التقانات المستخدمة في مكافحة تفات النخيل و الوسائل المتبعة (9000باعنقود، سعيد عبد الله )
ندوة . ي اليمنف  Rhynchophorus ferrugineusلرصد و استكشاف وجود سوسة النخيل الحمراء 

) دولة اإلمارات  -العين -استخدام التقانات الحديثة في تطوير إنتاجية النخيل في الوطن العربي 
 صفحة. 54 . م 4777مارس  37- 49 -العربية المتحدة(

 
اء البيئة : بعض األعداء الحيوية الطبيعية التي يمكن أصدق (9000باعنقود، سعيد عبد الله )

استخدامها بدال  عن المبيدات الكيماوية لمكافحة اآلفات الزراعية في اليمن. المؤتمر العلمي األول 
 صفحة.44. م 4777أبريل  44-51جامعة تعز  -للبيئة والموارد الطبيعية 

 

بيعية في مكافحة بعض اآلفات الزراعية في أهمية األعداء الط (9000باعنقود،سعيد عبد الله )
 م4777أكتوبر 42-44اليمن. المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية النبات. عمان ) األردن ( 

 حصر ألهم األعداء الطبيعية لآلفات الزراعية في اليمن. ( 1111باعنقود،سعيد عبد الله )
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جامعة  –. كلية الزراعية 4777أكتوبر  37-49)كتاب أبحاث المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراعية. 
 (.  214-225مصر الصفحات  –أسيوع 

 

اختبار بعض المواد الكيماوية للحد من انتشار حشرة ( 9000باعنقود،سعيد عبد الله و أسعد الدميل )
جامعة  -في كلية ناصر للعلوم الزراعية    Heterotermes aethiopicusدابة األرض ) األرضة( 

م. 4777نوفمبر  9-2لمؤتمر الكيميائي العربي الحادي عشر . جامعة عدن، عدن ) اليمن(  عدن. )ا
 صفحات(. 57

التنوع الحيوي في الفونا ( 9000سعيد عبد الله، أحمد محمد سالم وعبد القادر بن ع)مان ) باعنقود،
 52جامعة عدن   –ية الطبيعية في محافظة أبين.  كلية الترب ندوة الموارد .الحشرية في محافظة أبين

 4777يونيو 
 

 كوال م  ق ث ر د ا ا.  0222محمد غالب و أمين محمد عه   )عبد للهعبد لله)،  سعيد باعنقود،

  Jacobsiaca lybicaاعمف  م     و Bemisia tabaci اعب  فءاعة الا لن  وجود حشرقز اعذبفبا 

 –   5444أكتوبر  53-55 لمن،     44 اععنو الف   كةن    ك  اعساسج حز اع ا ا كؤقار  لن 

 افةاا 54اع ال اا  اععنازكؤ سا اعبةث 

 

 اعاواد اعمفذباا اعععو ل  بعض اختبف .  0222عبد لله) وإلهام سالم للدلهية  سعيد باعنقود،

 جلوب كةفحظا أب  ا كؤقار اععنو    حزاعوجود اعاو از عةشرا دابا ا) ا  عم ا ا       

 افةاا 54اع ال اا  اععنازكؤ سا اعبةث  –   5444أكتوبر  53-55، لمن  44       

 

 

واقع اعبةث اععناز ( 0222) ، عبد الله سعيد حطاب، عبد الله باحشوان، باعنقود، سعيد عبد الله

اعلموا اععنا ا حول واقع اعبةث اععناز حز جفكعا لمن و اعمفكعفي ا د ا ا قةن ن ا –حز جفكعا لمن 

  ل 5444دجسابر  2-2لمن  –جفكعا لمن  –واقع و آحفق اعاست بل اع –اع ال ا ا)خرك 

 

د ا في حول ق ث ر اعاب ماي اعا افوجا لن  اعافئلفي غ ر  (0222باعنقود، سعيد عبد لله)   

اعلموا اعوطل ا اعثفعثا حول كخفطر اعاب ماي و اعاواد اعا ا فئ ا ا)خرك لن    ااعاستهمحا حز اع ا 

  5444كف س  52-54العفء  -جاع ا كافحةا اعسرطفن اع ال ا  –ا اةا اإلنسفن و اعب ج

 

 اختبف  بعض اعاواد اعمفذبا (0222و إلهام سالم للدلهية للعمودي   ، سعيد عبد لله) باعنقود

،  44كؤقار اععنو     ااعععو ل عم ا ا اعوجود اعاو از عةشرا دابا ا) ا حز جلوب كةفحظا أب  ا

 افةاا 54كؤ سا اعبةث اععناز  اع ال اا  –   5444أكتوبر  53-55لمن 

 

اختيار وإدارة المحميات الطبيعية. الندوة شبه اإلقليمية الختيار و  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
م. اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة 5444أغسطس  42-44صنعاء  .إدارة المحميات الطبيعية

 مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة. باالشتراك مع  )صنعاء( والعلوم
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أصدقاء البيئة: بدائل مرشحة عن المبيدات الكيماوية لمكافحة  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
جامعة حضرموت   –اآلفات الزراعية. الندوة العلمية حول التلوث البيئي في محافظة حضرموت 

 م.5444أكتوبر  1-3ت حضرمو   –كلية التربية، المكال  –للعلوم والتكنولوجيا 
 

 

و شا اععال   اعاواقع اعا ترحا عنتراث اععفعاز اععب عز حز اع ا  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

حت   44/1اع ف را اك ر ل  -اعتم جب ا عبلفء اع م اي حز كمفل قعب   اقففق ا اعتراث اععفعاز 

   ل5/2/5444

 

نخ في كاعتاو  كع اعترك ة لن  اعماهو جا اع ال اا آحفي اعلخ ل و (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

ا)و اق اععنا ا اعا مكا عنلموا اععنا ا حول أو فا اعلخ ل وةنتفج اعتاو  ا   ؤن، اعماهو جا اع ال ا ا 

  ا5449جون و  41-44

 

 

ب جا ا تخما  اعاب ماي اعا ا فئ ا و أثر ف لن  اع (0222باعنقود، سعيد عبد لله) وأحمد محمد س م   

 ا ص 45  ا 5449أكتوبر  42 – 41ةب  –اعلموا اععنا ا ا)وع  ل  اعب جاا جفكعا ةب  ا اعة ال ا
 

 

ظاهرة عزوف الطالب  (0222، عوض بامؤمن، عه  رويشد، أحمد محرن   باعنقود، سعيد عبد لله)
قع و الطموح. كلية ندوة التعليم الزراعي في اليمن بين الوا. عن االلتحاق بكلية ناصر للعلوم الزراعية

 م 5449أكتوبر  54-51جامعة صنعاء   –الزراعة 
 

 

كا ا ا)صادجراكت   اعاوجودا حز بذو  اعارجارا اع ال ا  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

Azadirachta indica  A.Juss   و  أثر ف لن  قعو  وكوي بعض ااحفي اعة ال ا و ألمائهف

  ا كؤ سا اعبةث اععناز 5449أكتوبر  53 -55العفء  - 49عنو  كؤقار اع  اععب ع ا حز اع ا  ا

 ا اع ال ا

 

تفات النخيل والتمور مع التركيز على الجمهورية اليمنية.  (0999باعنقود، سعيد عبد الله )
ملخصات األوراق العلمية المقدمة للندوة العلمية حول أوضاع النخيل وإنتاج التمور. سيئون ) 

 م6551يونيو  25-23الجمهورية اليمنية 
 

بعض كعوقفي اعبةث اععناز حز اعماهو جا اع ال ا وبعض  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

اعخ ف اي عنتغنب لنـ هفا اعلموا اعوطل ا ا)وع  حول واقع وكست بل اععنو  واعبةث اععناز حز 

   لا5442ةبرجـل  4 – 2العفء  –اعماهو جا اع ال ا 

 

قسا ا جةجرا   عرك حز اعاراجع اععرب ا وا)جلب ا :  ل جااللف  (.0222)   باعنقود، سعيد عبد لله

 -وقفئع اعلموا اعموع ا اععنا ا ا)وع  حول جةجرا   عرك   االقففق لن  قعا ج أ ج كع ــــــــ  ؟
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 52-55ا  اعمةء ا)ول ص:  5442كف س  49-42 لمن -لمن  جفكعا    -اعةف ر و اعاست بل 

           لمن عنعبفلا واعلشرعا دا  جفك -ل5444ا
 

اختبف  بعض اعاواد اعا افوجا عاافحةا حشرا ( 0222باعنقود، سعيد عبد الله وأمجد أحمد بامويقو )

 52-52لن  اععافطجا وقفئع اعاؤقار اعا ا فئز اع الز ا)ول   Bemisia  tabaci اعب  فء اعذبفبا

 ا اعماهو جا اع ال ا –لمن  –جفكعا لمن  –ع ال ا ، اعماع ا اعا ا فئ ا ا 92 -  15ص:  5442كفجو 

 
 

اعفونف اعةشرجا وا)كف و ـ ا اعتز قةال ا ج ل 0222   ومحمد سعيد خنبش باعنقود، سعيد عبد لله)

اعةف ر واعاست بل لمن   - وقفئع اعلموا اعموع ا اععنا ا ا)وع  حول جةجرا   عرك جةجرا   عركا

 دا  جفكعا لمن عنعبفلا و اعلشر  -ل5444ا 29-25زا  ص: ا اعمةء اعثفن 5442كف س  42-49

 

 

اعاستخن ــــــا كـــ   Azadirachtinق ث ر كفدا ا)صادجراكت    (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

اعاؤقار اععربز  لن  قعو  بعـض ااحفي اعةشرجاا    Azadirachta indicaثاـــــف  اعل ـج 

 ص لا 57 -   5442دجسابر  4-نوحاــــــــبر 41حفس ااعاغربل  –اعخفكس ععنو  وقفجا اعلبفي 

 

ح ر أوعز عبعض ا)لماء اعة وجا عآلحفي اعةشرجا حز اعاةفحظفي  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

 - 52-العفء  -اعملوب ا واعشرق اا اعاؤقار اععناز ا)ول عل فبا   جا اعتم جس عمفكعتز العفء ولمن 

 ا ص 51 -  5443نوحابر  54

 
 

دور الجامعة في خدمة المجتمع ، تجربة جامعة عدن خالل  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
اتحاد الجامعات  -م.  بحث مقدم إلى ندوة دور الجامعة في خدمة المجتمع 5499 – 11األعوام 

 . صفحة52-م 5494مارس  4 - 1ـس ) ليبيا ( العربيـة قـاريون

 

ح ر أوعز عبعض ا)لماء اعة وجا عآلحفي اعةشرجا حـــــــــــز  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

اإلكف اي اععرب ا  -اعع    -اعاؤقار اععربز اعثفعث ععنو  وقفجا اعلبفي  اع اــــــــ  اعمجا راطــــ اا

   لا5499كفنـــــــون ا)ول  4 - 1 -اعاتةما 

 

ث اععناز حز جفكعا لمن ا اعلموا اإلقن ا ا قلظ ج وةدا ا اعبة (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

 51 - 57اعتم جب ا حز كمفل قلظ ج وةدا ا اعبةث اععناز واعتالوعوجـز واعتلا ا ، لافن ا) دن  

 ا  5499دجساـبر 

 

إعداد خطط وبرامج ومشروعات البحوث وإدارتها ومتابعتها وتقويمها  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
اعلموا اإلقن ا ا حز كمفل قخع ط وقلف ذ براك  وكشرولفي لديمقراطية الشعبية. في جمهورية اليمن ا

   ا5499نوحابر  44 - 54اع ف را ا ك رل  –اعبةوث واعتعوجر  
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         . طرق التخلص من الفضالت وبقايا المبيـدات الحشرية (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
لمبيدات الحشرية  ا استعماالت نية حول مخاطر استخدام وسالمةالندوة الثانية للصحة والسالمــــة المه

 . م1/92/ 37-49األردن  :-عمان  -
   

طرق خزن المبيدات وكيفية استعمالها والوقاية منها.                       (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
 -عمان  -لمبيدات الحشرية اال الندوة الثانية للصحة والسالمة المهنية مخاطر استخدام وسالمة استعم

 م (.5492يوليــــــو  37-49األردن :
 

دراسات حول إمكانية استخدام األعداء الطبيعية لمكافحة بعض  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )
دمشــق –اآلفات الزراعية بدولة اإلمارات  العربية المتحـدة. المؤتمر العلمي العربي الثاني لوقاية النبات 

 م(   5492مـارس  41 – 42
 

الكيماوية والزراعية لمكافحة ديدان لوز القطن في  استخدام الطرق  (0991باعنقود، سعيد عبد الله )
وترشيد استخدام  ندوة المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعيةومائم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 
المنظمة العربية  –جامعة الدول العربية  – 791 – 254ص:  المبيدات الكيماوية في الوطن العربي

 السودان. –الخرطوم  –للتنمية الزراعية 
 

ق رجـر قعر  ل  كافحةا (0222)عبد الستار هي)مي مسعود ومصطفى ، باعنقود، سعيد عبد الله

ااحفي اعة ال ا حز جاهـو جا اع ا  اعمجا راط ا اعشعب اا  وقفئع نموا اعاافحةا اعاتافكنا عآلحفي 

ص:  -  5492 بتابر  47-52ة ال ا وقرش م ا تخما  اعاب ماي اعالع ما حز اعمةائر حز اعفترا اع

جفكعا اعمول اععرب ا ، اعالظاا اععرب ا عنتلا ا اعة ال ا ، اعخرطو  ،  اعسـودان   - 471 -595

   ل ا 5491

  

اعاؤقار اععف   فكعزاأ ا ا ا)ك  اعغذائز ولالقتب بفعتعن ج اعم(0222باعنقود، سعيد عبد الله )

 صا42 -اع ا  اعمجا راط ا اعشعب ا -  لمن 5491حبراجر 45 - 52اعخفكس القةفد اعمفكعفي اععرب ا 

 

كست بل ا)لماء اععب ع ا حز اعاافحةا اعة وجا عآلحفي اعة ال ا  (0222باعنقود، سعيد عبد الله )

 3موعز ا)ول اعالع م حز دبز حز اعفترا بموعا اإلكف اي اععرب ا اعاتةـماا  كعرا وكؤقار اعة الا اع

   لا 5493/   57/ 2 –

 

 

تجارب حقلية لمقاومة الدودة األمريكية  (0212وعبد الله محمد باعشر )  باعنقود، سعيد عبد الله
مشروع تحسين اإلنتاج الزراعي ص :    –الندوة العلمية األولى للطماطم ، الكود  على ثمار الطماطـم . 

544-544  . 
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مكافحة تفات القم . الندوة العلمية األولى لتطوير زراعة القم  في  (0911باعنقود، سعيد عبد الله )

 م.6533فبراير  61 – 62سيئون  –مركز األبحاث الزراعية  –ج ي د ش 
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 التأليف والترجمة
 التأليف:

ل ااحفي اعةشرجا وا)كف و  ا عنةفاالي اعبستفن ا  واإلدا ا اعاتافكنا 4779بفلل ود  ع م لبم اعنب ا

 اصا 492عهف حز اعماهو جا اع ال اا دا  جفكعا لمن عنعبفلا واعلشر ا 

 

( قائمة بأسماء 5441، عبد الله محمد غالب وأحمد محمد أحمد سالم ) باعنقود، سعيد عبد الله
اآلفات الحشرية واألكاروسية الهامة، وتوزيعها الجغرافي وأهم عوائلها النباتية في اليمن. دار جامعة 

 صفحة. 11عدن للطباعة والنشر. 
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كعمج ا)عففع واعا عنةفي اععنا ا اعاستخمكا حز كمفل لنج ل 5441بفلل ود  ع م لبم اعنب ا

  افةاا 417كعبولفي جفكعا لمن  ا لربزل -ا ةنمنـ ة   اعةشـراي ا

 

 

 
 الترجمة:

  ا دع ل  5441اعاؤشراي اعة وجا عت ث ر اعاب ماي لن  اعب جا اعة ال ا  (5441) دروز، أندرياس

 GTZكلشو اي   الا ك  اإلنمن ةجا ةع   اععرب ا ا قرجاا  ع م لبم اعنب بفلل ودلانزل 
 صفحة. 21ألمانيا.

 
نشرة مكتب  -دودة الجيش اإلفريقية، مميزاتها ومكافحتها (0991باعنقود، سعيد عبد الله )

ترجمة وتلخيص  –مكتب ومكافحة دودة الجيش اإلفريقية باللغة اإلنجليزية  –المعلومات لشرق إفريقيا 
 أ. د. سعيد باعنقود.

 

 

 

 الخبرات العملية 
 

في لجان تقييم األثر تم تقديم اإلستشارات للمنظمات اليمنية والعربية والدولية ، والمساهمة 
البيئي، وتقييم المشاريع الزراعية والبيئية، وبرامج العمل الدولية الخاصة بالتحرر من 
الفقر، والتنوع الحيوي والسالمة اإلحيائية، والتنمية المستدامة، وتحكيم البحوث للجوائز 

اضية ساهمت الخاصة بعلوم الحياة، الزراعة واإلدارة البيئية. وخالل السنوات العشر الم
 :في إنجاز المشاريع اآلتية

 
   جائـزة " المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية" برئاسة صاحب السمو عضو هيئة تحكيم

الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية  –الملكي األمير تركي بن ناصر 
 (. 4772و  4772متتابعتين )  المنظمة العربية للتنمية اإلداري. لدورتين –" السعودية

 
  المساهمة في تحكيم المشاريع البحثية المقدمة للتمويل من قبل المؤسسة  العربية للعلوم

 دولة اإلمارات العربية( –والتكنولوجيا )الشارقة 
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  + حول البيئة والتنمية  57المساهمة في إعداد الوثيقة الحكومية المقدمة الجتماع ريو
 (4774المستدامة )

 
 المساهمة في ورشة العمل حول اإلطار العام للسالمة اإلحيائية في اليمن 

 
 المساهمة في وضع اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن 

 
 )المساهمة في إعداد مشروع التخفيف من حدة الفقر للمجاميع الصغيرة) أيداس 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث  –الزراعي  رئيس لجنة وضع تصور ألولويات البحوث في القطاع

 العلمي

 
 )عضو لجنة تحكيم جائزة هائل سعيد أنعم للعلوم الزراعية والبيئة ) الدورة األولى 

 
 )ممثل اليمن في اللجنة التنفيذية للماب )محميات اإلنسان ومحيطه الحيوي 
 

 اإلهتمامات البح)ية الحالية
 

 . اإلدارة المتكاملة آلفات:0
 النخيل 

 الحمضيات 

 المانجو 

 )دابة األرض ) األرضه 

 
 . اختبار الطرق غير الكيماوية لمكافحة البعوض9
 ة.. الترجم2
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