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جتازها  اليتاليت  ادلوراتادلورات جتازهااإ   ::  اإ

No. Foundation 
Nature of the 

Activity 
Date Tasks Place 

1 

Arab Center for the Studies of 

Arid Zones and Dry Land 

(ACSAD) 

Training 
26 - 31 Oct. 

1997 

 استخدام تكنولوجيا تحسس

النائي في السيطرة على 

 التصحر ومراقبته .

لسطراب-ليبيا  

2 

Arab Center for the Studies of 

Arid Zones and Dry Land 

(ACSAD) 

Training 
07 - 16 Feb. 

1998 

د استعمالات الاستشعار عن بع

 في دراسة واعداد خرائط الارض

-سوريا

 دمشق

3 

Arab Center for the Studies of 

Arid Zones and Dry Land 

(ACSAD) 

Training 

31 May -   

16 June 

1998 

نظام المعلومات الجغرافية   

 للترب

-سوريا

 دمشق

4 
Arab Org. for Agric 

Development 
Training 

06 - 11 Dec. 

1998 

ي استخدام الاستشعار عن بعد ف

 مجالات الاحصاء الزراعي
القاهرة-مصر  

5 
Arab Org. for Agric 

Development 
Training 

02 - 04 

March 1999 

 مة الاستشعار عنتطبيق انظ

ةبعد في مجال التنمية الزراعي  
القاهرة-مصر  

6 Al-Wieler Farid Co. for Pamps Workshop 
05 - 12 

Sept. 1999 

الاطلاع على انتاج وتجميع 

 المضخات الزراعية
القاهرة-مصر  

7 
International Cemter for Agric. 

Res. in the Dry Areas (ICARDA) 
Training 

10 - 21 Oct. 

1999 

الانظمة الخبيرة في مجال 

 الانتاج الزراعي والبحثي
القاهرة-مصر  

8 Al-Khuriaf Group Companies Workshop 
18 - 24 

March 2000 

الاطلاع على حلقات انتاج 

 منظومات الري بالرش المحوري

-السعودية

 الرياض

9 
Arab Org. for Agric 

Development 
Training 

11 - 13 May 

2000 

ي ستخدام الاستشعار عن بعد فا

 التنمية الزراعية

ابو -الامارات

 ظبي

10 
Mediterranean Agronomic 

Institute of Bari (IAMB) 
Workshop 

22 Jan. -     

10 Feb 2008 

مشاريع الري وجمعيات 

مستخدمي المياه في جنوب 

 ايطاليا

يبار  -ايطاليا  
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  ::  جييدهاجييدها  اليتاليت  غاتغاتاللالل
 اللغة القراءة الكتابة التحدث
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 االنجليزية جيد جدا جيد جدا جيد

 


