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 العلميةالتيشاركفيها:والندواتالمؤتمرات-ج    

  قـــدمت فيـــو بحثـــًا 21/3/0992-06بـــرلين فـــي الفتـــرة بـــين  -المـــؤتمر العممـــي لألرصـــاد الجويـــة األلمانيـــة
ــيد الكربـــون فـــي األراضـــي   تـــأثير األحـــوال الجويـــة عمـــى محتـــوى التربـــة مـــن غـــاز ثنـــائي " بعنـــوان   أو كسـ

 .بطاطا"البور واألراضي المزروعة بكل من الشوفان وال
 

 " فــي إطــار التعــاون بــين جامعــة دمشــق )ســورية( وجامعــة  التوجهاااتالعمليااةلشاالمشاااةلالبي ااةنــدوة "
 . 2110/ 08/01وحتى  06/01روستوك )ألمانيا(التي أقيمت في جامعة دمشق في الفترة من 

  التـي أقيمـت يللطرا قالشديثاةفايمنهجياةالتعلايموالبشاثالعلمايا ةااديمالندوة التخصصية الثانيـة .
– 9فـي جامعـة حمــب بالتعـاون مــع الييئـة األلمانيـة لمتبــادل األكـاديمي وجامعــة بـرلين الحـرة فــي الفتـرة مــن 

00 /4/2112 . 
 ( دورة تدريبيــة متقدمــة فــي اســبانياSolsona خــالل الفتــرة مــن )تحــت  2116حزيــران  03أيــار وحتــى  22

 "   تالمتوسطيةطرقوأدواتإدارةالنظمالبي يةللغاباعنوان  " 

  تشــرين  31-27جامعــة تشــرين بــين  –الــذي أقــيم فــي كميــة الزراعـة  46مشـاركة فــي فعاليــات أســبوع العمـم
 .2116الثاني 

  ًاستخدام المعطيات المناخية في التنبؤ عن  "حولدورة تدرٌبٌة المشاركة من خالل تقدٌم محاضرة ف

تشرٌن األول  7الزراعً ، دائرة الحراج بالالذقٌة ، واإلصالح)مدٌرٌة الزراعة " حرائق الحراج

وكالة التعاون التابعة للحكومة االٌطالٌة ومنظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم المتحدة  – 2010

FAO ضمن إطار مشروع اإلدارة المتكاملة لحرائق الغابات بمشاركة المجتمعات المحلٌة )

"GCP/SYR/012/ITA." 



  الخمسون  حول تحديات تحسين اإلنتاجية وسبل تطويرىا في القطاع مشاركة في فعاليات أسبوع العمم
 .2010تشرين الثاني  30-28جامعة الفرات  بين  –الذي أقيم في كمية الزراعة  الزراعي 
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