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المؤهلت العلمية

بلد الدراسةالتخصص العلمي الدقيقالتخصص العلمي العام سنة الحصول عليهالمؤهل العلمي

plant production20-Jun-1989Jordanالنتاج النباتي بكالوريوس

agriculture chemistry01-Jan-2002Spainالعلوم البيئةدكتوراه

environmental quality20-Aug-2000Sapinالعلوم البيئةماجستير



العنوانالباحث الول

الكتب

النباتات وتنسيق الحدائق : مفهوم وممارسة فاخر جبر العكور



براءات الختراع

العنوان الباحث الول



قائمة الهتمامات البحثية

الهتمامات البحثية

تدهور الراضي الزراعية مكافحة التصحر واعادة تاهيل المناطق الملوثة اعادة تاهيل المحاجر المهجورة زراعيا معالجة المخلفات الصلبة واعادة استعمالها تلوث التربة 

تدهور الغطاء النباتي والتنوع الحيوي ادارة المراعي والغابات



أبحاث منشورة في مجلة علمية 

العنوانالباحث الول

Abdul Latief A. Al-GhzawiGenetic Variation For Quantitative Traits In Jordanian Lentil Landraces

Fakher J. AukourHealthcare Waste Management in Jordan King Abdullah University Hospital case 

study

Fakher J. AukourMarble Production and Environmental Constrains: Case Study from Zarqa 

Governorate, Jordan

Munir J. MohammadBarley Productivity, Carbon Isotope Discrimination and  Nitrogen Utilization 

Efficiency as Affected by Moisture Level

Fakher J. AukourRECOVERY OF PLANT SPECIES, 

RICHNESS AND COMPOSITION

IN ABANDONED GRASSLAND IN ARID REGION

 FAKHER J. AUKOURHalopeplis amplexicauis (Vahl) Ung.-Sternb (Chenopodiaceae Family). 

Re-collection in 

Zarqa of Jordan



أبحاث منشورة في وقائع مؤتمر 

العنوانالباحث الول

F. J. AukourFeasibility study of manufacturing concrete

eco-blocks using marble sludge powder

as raw materials



المشاريع العلمية القائمة 

العنوان الباحث الرئيسي

اعادة استخدام مخلفات صناعة الرخام )الكمخة( في مواد البناء د فاخر جبر العكور



عنوان المشروع

المشاريع العلمية المنتهية 

الباحث الرئيسي

The cultivation and production of Jojoba trees د فاخر جبر العكور



العنوانالباحث الول

التقارير الفنية


