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 تاريخ احلياة العلمى والوظيفى

   البيانات الشخصية -1

  على أمين أحمد كافو   اإلسم بالكامل: 

 03/30/0693     تاريخ الميالد : 

 طرابلس   محل الميالد : 

 ليبي       الجنسية : 

 متزوج   الحالة األجتماعية :

 الفاكهةرئيس المشروع الوطنى لمكافحة ذباب    الوظيفة الحالية :

 طرابلس   عنوان السكن :

  مركز بحوث التقنيات الحيوية   عنوان العمل :

  a-kafu@hotmail.com   بريد الكترونى:

------------------------------------------------------------------ 

 املؤهالت العلمية -2
، جامعة قاريونسس  بكالوريوس في مجال وقاية النباتات، كلية الزراعة :8791-8711

 )سابقا(  فرع البيضاء.

 ماجستير من كلية العلوم بجامعة مانشستر /بريطانيا :8711-8717

 من كلية العلوم بجامعة مانشستر /بريطانيا. دكتوراه  :8717-8771

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التدرج الوظيفى -3

 مساعد باحث بقسم وقاية النباتات في مركز البحوث الزراعية. :8711-8719

باحث في مجال مكافحة اآلفات الزراعية الحشرية، بمركز بحوث  :8719-8771

 الطاقة النووية بتاجوراء.

 رئيس قسم بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية . :8771-1222

 قسم بحوث التقنيات الحيوية بمركز البحوث الزراعية.رئيس  :1222-1221

باحث في مجال مكافحة اآلفات الزراعية، قسم وقاية النباتات بمركز  :1221-1222

 البحوث الزراعية.



 مدير إدارة المعلومات والتوثيق والتقنية بمركز البحوث الزراعية :1222-1229

رابلس للبحوث الزراعية، نائب مدير عام المركز  ومدير مكتب ط :1229-1227

 ومكلف بمكتب التعاون الفني.

ة بالهيئمنسق المشروع الوطنى للمكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة  :82/1282 – 11/27

 الوطنية للبحث العلمى

رئيس المشروع الوطنى للمكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة بمركز : الوقت الحالي – 88/1282

 بحوث التقنيات الحيوية.

 عضو لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي. : الوققت الحالي -26/1281

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 املهمات العلمية -4

 الوظيفي: العملخالل فرتة املهام العلمية الىت مت توليها  -أ

  للفريق البحثي ملكافحة اآلفات املشرتك مع تونس.منسقا 

   منسققققق فريق الو الو اية راالر الي ااي ال الع لللنة اامغ الي ااي لاا ا

 .0222-0222امليا لي خالل الفرتة مغ 

  منسق رطين ملشررع الدام ال قينFAO-TCP/RAP/2902   إل ا ة ذلالة مثا  اخلوخ

 ال الع ملنظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة.

     خقبقو رطين ملشققققررع الققدام ال قين  FAO-TCP/RAP/0165   اخلققاب لققاإل ا ة

امل كقاملقة لتن قام رمكقافحقة اآلفقات الي اااة ل اازققققاو الي ااات ا لاة       

 ال الع ملنظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة.

  اققال لانققامت ال  ققارر ل  مرحي البحوا الي اااققة راااواناققة راملرحي   منسققققق

الققدرلقي لقلقبحوا الي اااققة ل املنققاطق ارققافققة ايكققا  ا خالل الفرتة مغ         

11/0222-11-0222. 

    منسققققق رااققققوا ارانيف اللاة ل ااابة امليا لاة للبحي رال كويغ راإل  ققققا

 نة ال امة لال ا  امليا لي.الفالحي ال ال ة لللنة األمغ الي ااي لااما

  حقالاقان نق قة األت ققققال الرفاة لألتفا اة الدرلاة لو اية النباتات     - 0212اح ولر

 ال ال ة ملنظلة األغ ية رالي ااة )الفار(.



 6 /0212- 6 /0212    ن ااققققو ل رنقة امل قايو القدرلاة ال ال ة لألتفا اة الدرلاة

 خااء لأل لام 2رسط مغ ضلغ لو اية النباتات ل لثاو من قة الشرق األ

  حقالاقان ااققققو ل رنقة امل قايو القدرلاقة ال قال ة لألتفا اة الدرلاة         - 0216يوناو

 خااء لأل لام. 2لو اية النباتات ل لثاو من قة الشرق األرسط مغ ضلغ 

  ال قين ن خبو رطين ملشررع الدام  0212فااير  – 0216سب لا 

(TCP/RAB/3601)  القد ات ملنع  خول ران شا  لك ويا  ييي اخلاب ل 

Xylella fastidiosa   املسببة ملرض ال دهو  السريع أل لا  اليي ور ل  رل

 الشرق األ نى رمشال افريقاا.

 -يف عدة جلان فنية أهمها: املشاركة _ب

رنة تنظام رتسققققلاو املبادات  وريف  را  األخ/ام  الللنة الشقققق باة ال امة   .1

 .1202لسنة  12رالقرا    م  1202لسنة  201  م للي ااة )سالقا( 

رنققة مرار ققة اللواان النققافقق ة راإلرراءات امل ب ققة لشقققققتر تققدارل املباققدات     .0

الكالارية الي اااة راااواناة ررضققع األسققس رالاققوالط رالشققرر  ل نظام تدارل 

املباقدات الكالقاريقة  ورقيف  را  ام  الللنقة الشقققق باقة ال امة للي ااة رالثررة       

 .0226لسنة  222ااواناة راملاااة )سالقا(   م ا

رنقة مرحييقة ملكقافحقة القوا ع  ورقيف  را  ام  الللنة الشقققق باة للمابة ال امة       .2

 .1222( لسنة 20للي ااة )سالقا(   م )

رنة تقاام راا لا  تسققلاو الب ر   وريف  را  األم  املسققااد لللنة الشقق باة    .2

 .0222لسنة  2ال امة )سالقا(   م 

املشققققا حققة ل رققار تقاام مقرتحققات املشققققا يع البحثاققة املقققدمققة ا ا ة  ام    .2

 .املشا يع البحثاة لااابة الوطناة للبحي ال للي

رار ة ماال ي مل 0210( لسنة 22الللنة املشقكلة  وريف  را  ريير الي ااة   م )  .6

  .رت ديو ااحة املبادات الي اااة

ماال ي  0210( لسققققنققة  122ي ااققة   م )الللنققة املشققققكلققة  ورققيف  را  ريير ال  .2

 .الي ااي االرااحة  ل حديي



الللنة الفناة امل خ قق ققة ل مال موازققفات رم ايو الي ااة ال اققوية املشققكلة   .2

( 12 وريف  را  املدير ال ال لللرحي الوطنى لللوازفات رامل ايو القااساة   م )

 0212لسنة 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 املؤمترات واإلجتماعات وورش العمل احمللية والدولية -5

ر  ة الو مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول " إ ا ة مرحيف ال لالة  .1

اب ر رالق غ  ن قة الشرق األ نى". ا نكا،  الباااء رالفورسات ل إن ام اخلا

 .6/12/1992-0خالل الفرتة مغ 

ر  ة الو مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول " حشرة زان ات  .2

 رطرق مكافح ما ل الشرق Phyllocnistis citrellaاألنفاق الى ار اق االااات 

 .2/12/1996-22/9األ نى"، زافا ا، سو يا خالل الفرتة مغ 

رولة   اساة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول سوسة النخاو  .3

 Bactroceraرذلالققققققة مثقا  اخلوخ  Rhyncophorubs ferrugenous االراء 

zonata ، 19/12/0222-16القاهرة، مجمو ية م ر ال رلاة. 

ا ال الع لللك يف مشال افريقااار لاع الثاني لفريق مرا بة ال حة النباتاة ل للدار  .4

اإل لالي الفراي لشلال افريقاا  نظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة املن قد 

 .9/2/0221-2ل راللس خالل الفرتة مغ 

ر  ة الو مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول " املكافحة امل كاملة  .5

ل دينة لسكره ل ارياار خالآلفات ا ازاو الي اااة ل مشال افريقاا"،  

  .06/12/0221-00الفرتة 

ورشة العمل القومية حول استخدام المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة  .6
والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية في 

 .89/81/1221-82دمشق خالل الفترة من 
عمل إقليمية مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة حول" اإلدارة المتكاملة  ورشة .7

في محاصيل الزراعات المحمية، أغادير ، المغرب خالل ( IPPلإلنتاج ومكافحة اآلفات )
 .9/1/1221-1الفترة من 

ورشة عمل إقليمية مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة حول" إدارة ذبابة ثمار  .8
-87، القاهرة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من Bactrocera zonataالخوخ 

18/9/1221. 



ر  ة الو إ لالاة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول" مرا بة ال حة  .9

 .6/2/0222-06/2 ، الرلا ، امليرب خالل الفرتة مغالة مثا  اخلوخالنباتاة ملكافحة ذل

ر  ة الو إ لالاة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة حول" إ ا ة ذلالة  .11

 ، القاهرة جبلمو ية م ر ال رلاة خالل الفرتة مغBactrocera zonataمثا  اخلوخ 
09/2-0/9/0222. 

 الع ال حة النباتاة ل للدار مشال افريقاا ال اار لاع الثالي لفريق الو مرا بة .11

لللك يف اإل لالي الفراي لشلال افريقاا  نظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة 

 .11/6/0222-6املن قد  دينة نواحشو  ، مو ي اناا خالل الفرتة مغ 

املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة ل ار لاع ملواة ال لو  .12

إل لالاة للي ااات ا لاة ل من قة البحر مل وسط املن قد ل الار لاأل  ر ا

 . 12/2/0226-11خالل الفرتة مغ 

املشا حة ل ار لاع  بكة ال لو اخلازة لاا لا  االااات لدرل البحر   .13

 (CIHEAMامل وسط ال ال ة لللرحي الدرلي للد اسات الي اااة امل وس اة امل قدمة )

رذلك ألادا  رثاقة مشررع إ لالي ملكافحة فورس مرض ال دهو  السريع 

ل من قة البحر   Toxoptera citricidaلاالااات رحشرة املغ النا لة له 

 .12/6/0226-2 ي ان قد ل مدينققققة ا نققققا لرتحاا خالل الفرتة مغ امل وسط رال

ة ل ر  ة القو إ لالاة املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حد .14

ملرار ة مسو ات امل ايو الدرلاة لل حة النباتاة، القاهرة، مجمو ية م ر ال رلاة 

12-00/2/0229. 

املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة ل ر  ة القو إ لالاة  .15

لاة رملرار ة مسو ات امل ايو الدرلاة لل حة النباتاة، القاهرة، مجمو ية م ر ال 

29-12/9/0212. 

املشا حة ل الدر ة الثامنة اابة تدالو ال حة النباتاة  نظلة األغ ية رالي ااة   .16

الريو  10-22إي الاا، خالل الفرتة مغ  –لألمم امل حدة )الفار( ، ل مدينة  رما 

 ل.0212



املشا حة ل ر  ة ال لو اإل لالاة ال ى نظل ما منظلة ر اية النباتات للشرق   .17

أل نى ل مال ال حة النباتاة رتدالو ال حة النباتاة ال ى ان قدت ل مدينة ا

 ل. 0212يوناو  06-02الرلا  لاملللكة امليرلاة خالل الفرتة مغ 

املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة لألمم امل حدة ل ر  ة القو إ لالاة   .18

اة خالل ير، املللكة امليرلملرار ة مسو ات امل ايو الدرلاة لل حة النباتاة، اغا 

 ل.0212نوفلا  1 -اح ولر  02الفرتة مغ 

املشا حة ل الدر ة ال اس ه اابة تدالو ال حة النباتاة  نظلة األغ ية رالي ااة  .19

 2 -ما س  21إي الاا، خالل الفرتة مغ  –لألمم امل حدة )الفار( ، ل مدينة  رما 

 ل.0212الريو 

املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة ل الو  ة اإل للاة لالتفا اة الدرلاة لو اية   .21

سب لا  12-12اا  ر،  -النباتات للشرق اآل نى رمشال افريقاا، ل مدينة الار 

0212. 

املشا حة ل الدر ة ااا ية اشرة اابة تدالو ال حة النباتاة  نظلة األغ ية   .21

 2 - 2إي الاا، خالل الفرتة مغ  –دة )الفار( ، ل مدينة  رما رالي ااة لألمم امل ح

 ل.0216الريو 

 ر  ة ال لو الدرلاة حول البكرتيال   املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة )الفار(  .22

Xylella fastidiosa  املسببة ملرض ال دهو  السريع ل ا لا  اليي ور، رال ى

 ل.1286الريو  11-87خالل الفرتة مغ اي الاا،   -اقدت ل مدينة لا ي 

ر  ة ال لو اخلازة لاف  اح مع منظلة ااغ ية رالي ااة )الفار(  ل  ملشا حةا .23

  ييي اخلاب ل (TCP/RAB/3601رإادا  خ ط ال لو ملشررع الفار اإل لالي )

املسببة ملرض ال دهو   Xylella fastidiosa  لك وياالقد ات ملنع  خول ران شا  

قدت ل ، رال ى األ لا  اليي ور ل  رل الشرق األ نى رمشال افريقااالسريع 

 .1286سب لا   1 -اغس س  17تونس خالل الفرتة مغ 

املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة ل الو  ة اإل للاة لالتفا اة الدرلاة لو اية  .24

سب لا   22-22ارياار،  -النباتات للشرق اآل نى رمشال افريقاا، ل مدينة ارياار 

0216. 



 ر  ة ال لو الدرلاة حول البكرتيال   (IOCاملشا حة مع اجمللس الدرلي لليي ور ) .25

Xylella fastidiosa املسببة ملرض ال دهو  السريع ل ا لا  اليي ور، رال ى  

لال  ارر مع م مد لا ي ال القع لللرحي الدرلي للد اسات الي اااة امل قدمة نظلت 

اي الاا خقالل  -رذلك ل مدينة لا ي  (IAMB/CIHEAM)ل البحر امل وسط 

 ل0216نوفلا  22 - 02الفرتة مغ 

( ل املشا رة ال للاة راار لاع الرفاع FAOاملشا حة مع منظلة األغ ية راليا اة ) .22

إ ا ة سوسة النخاو االراء اليت نظلت ل مقر املنظلة ل  رما،  املس وى اغ

 0212ما س  21-09اي الاا، خالل الفرتة مغ 

اشرة اابة تدالو ال حة النباتاة  نظلة األغ ية  ثاناةاملشا حة ل الدر ة ال .22

 ،مجمو ية حو يا ارنولاة – ان شوررالي ااة لألمم امل حدة )الفار( ، ل مدينة 

 ل.0212الريو  11 - 2الفرتة مغ خالل 

املشا حة مع الوحالة الدرلاة لل ا ة ال  ية ل املؤمتر الدرلي الثالي حول إ ا ة  .22

اآلفات الى ن اق راسع، ال ي ان قد ل مقر املنظلة  دينة فانا خالل الفرتة مغ 

 ل.0212مايو  06- 00

لدرلاة التفا اة الللاة املشا حة مع منظلة األغ ية رالي ااة ل الو  ة ال لو اإل  .29

لمو ية ار -لو اية النباتات  للشرق اآل نى رمشال افريقاا، ل مدينة تونس 

 .0212اغس س  02 - 01ال ونساة ، 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واجملالسعضوية اهليئات واجلمعيات العلمية  -2

 .ااو ل ارل اة ال رلاة لو اية النباتات 

 .ااو ل ارل اة اللاباة ل لول ر اية النبات 

 ااو ل ملواة امل وسط لبحوا املبادات 

  لفاحمةفريق ذلاب ااألر لاة ، األفريقاة رالشرق اارس اة للواة اجملااو ل.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اإلشراف العلمى -2



 قا حت ل اإل قراع الى املشا يع البحثاة لب م مغ طلبة الد اسات ال لاا لناو   رة   

 -املارس و مشلتن

   طراللسطالب لقسم الم اااوار لكلاة ال لول/جبام ة  2اإل راع الى اد. 

  الياريةاإل راع الى طالبة جبام ة 

  اإل راع الى طاليف   مد لا ي لل لول الي اااة ال الع لللرحي الدرلي للد اسات

 (  دينة لا ي ل اي الاا.CIHEAMالي اااة امل وس اة امل قدمة )

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 النشر العلمى -2

الى ام  حقافو  القد ا قا  لرحقة  االد ال ققققول  نو ي لرلاا رنمال الوم ر      .1

 Phthorimaea(.   اسة ااية اغ مكافحة ير ات فرا ة   نات الب اطس 0221)

operculella (Zeller)  حاويققا لققالفورس ا بققيف ا لي  مقققا نققة لققالف ر ا لي

Beauvaria bassaina  رالبكرتياBacillus thuringiensis  ر ااع املؤمتر الوطين .

  .092-091ب. 02/22/0221-01لل قناات اااوية، طراللقققققققققس مغ 

فاالاة  حافو، الى ام   اا ل لغ يي ور  االد ال ول رفريد البكوا. مقا نة ل  .0

 Phllocnistis citrellaل م املبادات ااشرية ل مكافحة حشرة زان ات اانفاق 

Staintion  .الى ار اق االااات. مت  بواا لنشر ل ملة البحوا الي اااة 

لشققاه، فويي ال ريفي ،حافو  الى ام ، الين وتي من ققد الد ر الدااس ، ابدا   .2
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