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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 )ما شاء هللا هذا من فضل رب (

 ليحيىاعبدهللا علي بن  دـفه كتورلدا لألستاذ السيرة الذاتية محتويات 
 

  المعلومات الشخصية أوال
  المؤهالت العلمية ثانيا 
  النشاط العلمي واألكاديمي ثالثا 

 التدريس األكاديمي  -1          
                                               أ. مرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                                

  

 ب. مرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة        ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ر                                         
 ج. مرحل    دك    ه   ............................................

 والمراكز البحثية...............  التعاون مع الهيئات العلمية -2
 لميةرئيس تحرير أو عضو هيئة التحرير بالجمعيات الع -أ                 

 ب_ عضو الجمعيات العلمية..............                
 عضوية اللجان العلمية واإلدارية  و التنظيمية................. -ج

التعاون العلمي  واالستشارات الفنية مع الهيئات الزراعية والمستثمرين في  -د
القطاع الزراعي والمزارعين 

.................................................... 
 القيام بإلقاء المحاضرات  في الدورات التدريبية   وورش العمل -هـ 
 البحثية........................المشروعات  -3         
 النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  -4            

............................. 
الكتب  -أ               

......................................................... 
العلمية اإلصدارات  -ب               

........................................... 
  نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر       ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة       -ج                          

..................................................... 

 



 3 

البحوث المنشورة في دوريات علمية محكمة  -د
................................ 

والدورات  وورش العمل والندوات واللقاءات المؤتمرات – 5            
 العلمية...................

العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس -6          
.......................................... 

 المشاركات العلمية اإلعالمية -7         
................................... 

  التاريخ الوظيفي رابعًا 
  المناصب اإلدارية    خامسًا: 
  وخطابات الشكر  المنح والجوائز   سادسًا:
  خدمة الجامعة والمجتمع  سابعا

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ليحيىاعبدهللا علي بن  دـفه لدكتورا لألستاذ السيرة الذاتية 

 لمعلومات الشخصيةأوال :ا 
 بن عبدهللا علي اليحيى دـفهأ.د. : االسم 
 المملكة العربية السعودية –القصيم  -  هـ عـنــيزة1377/  11/  27:  الميالد ومحل تاريخ

 متزوجالحالة االجتماعية :                               سعودي الجنسية :
  ،جامعة الملك سعود-بكلية علوم األغذية والزراعة اتـنبة الـوقاي عضو هيئة تدريس بقسم:  العمل الحالي

                –جامعـــة الملـــك   ســـعود    -كليـــة علـــوم االغذيـــة والزراعـــة -اتـة النبــــوقايـــ قســـم العنـــوان الحـــالي  
 0502201089، جوال  4678424،  4693344ـ الرياض _ ت 

 edu.sa                          :  . fayahya@ksu: E-mail بريد الكتروني       

 
 ثانيا :المؤهالت العلمية

الدرجة  م
 العلمية

الدرجة مسمى 
 العلمية 

 تاريخ الحصول على الدرجة الجامعة كلية ال

علوم  بكالوريوس بكالوريوس 1
زراعية تركيز إنتاج 

 نبات نباتي ووقاية

علوم األغذية  
والزراعة )كلية 
 الزراعة سابقًا(

جامعة الملك  
)جامعة  دسعو 

)  ُ  الرياض سابقًا
 -لرياض ا

المملكة العربية 
 السعودية

هـ ، الموافق: 13/8/1400
 م25/6/1980

ماجستير وقاية نبات  ماجستير 2
 " أمراض نبات

علوم كلية 
األغذية 

والزراعة )كلية 
 الزراعة سابقًا(

جامعة الملك 
)جامعة  سعود

)  ُ  الرياض سابقًا
الرياض _ 

المملكة العربية 
  يةالسعود

هـ ، الموافق: 12/5/1407
 م12/1/1987
 

الفلسفة في  دكتوراه  الدكتوراه  3
أمراض النبات " 
أمراض نبات 
 نيماتودية"

قسم األحياء 
التطبيقية 
 والنظرية

 جامعة لـيدز
لمملكة ا  -ليـدز 

المتحدة 
 )بريطانيا(

 

 هـ ،27/6/1414
 م20/12/1993الموافق  



 5 

 

 : يمياألكاد ثالثا    النشاط العلمي و
   األكاديميالتدريس   -1

 هـ حتي االن1414جامعة الملك  سعود من  عام  -والزراعة األغذيةكلية علوم  -اتـة النبـوقاي بقسم
 درست أو شاركت في تدريس المقررات التالية  

   :أ. مرحلة البكالوريوس 

 رقمه ورمزه اسم املقـرر م

 وقن 226 الحجر الزراعي  1

 وقن211 ز  ع  م  روب         2

 وقن 221 أسس أمراض النبات 3

 وقن 225 أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية 4

 وقن 325 أمراض النبات النيماتودية 5

 وقن 446 اإلدارة المتكاملة لآلفات 6

 ق م   ن    و الح  ء   دق ق ( –)كل     عل م   نبت101 نبات عام 7

 وقن 201 أسس وقاية المزروعات 8

 وقن 303 آفات المراعي والغابات 9

 وقن 325 أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية 10

 وقن 404 بحث ومناقشات  11

 وقن 405 التدريب الميداني 12

 

 :ب. مرحلة املاجستري
 رقمه ورمزه اسم المقـرر م

 وقن501 تشخيص األمراض النباتية 1

 وقن 507 (2علم أمراض النبات ) 2

 وقن 512  راض النباتتقنيات أم 3

 وقن 539 أفات وأمراض النخيل 4

 وقن 590 دراسات خاصة 5

 وقن 595 مناقشات 6

 وقن 600 بحث ورسالة 7

 
 :ج. مرحلة الدكتواره

 رقمه ورمزه اسم المقـرر م

 وقن  700 رسالة 1
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 التعاون مع الهيئات العلمية والمراكز البحثية    -2
 التحرير بالجمعيات العلمية: رئيس تحرير أو عضو هيئة  -أ
التـي  – الزراعيـةعلـوم لللجمعيـة السـعودية ل النـدوة الثانيـة عضو فـي اللجنـة العلميـة فـي   * 1

  هـ .1426  -هـ 1425جامعة الملك سعود  -األغذية والزراعة  مقرها كلية علوم
هــ 1426ة مـن * رئيس تحرير سلسلة اإلصدارات العلمية للجمعية السعودية للعلوم  الزراعيـ2

 حتي اآلن. 
* عضـو هيئـة التحريـر لسلسـلة اإلصـدارات العلميــة للجمعيـة السـعودية للعلـوم  الزراعيـة مــن 3

 هـ. 1426هـ حتي 1423
* مؤلف مشارك في كتاب " معجم المصطلحات العلمية فـي وقايـة النبـات " أمـراض النبـات 4

 م. مطبوع.2006النيماتودية. الجمعية العربية لوقاية النبات بيروت 
"  البلــدان العربيــةا النبــات فــي د* مؤلــف مشــارك فــي بعــش فصــوت مشــروع  كتــاب " نيمــاتو 5

 م.2010دار وائــل للنشــر والتوزيــع االردن طبــع فــي   الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات بيــروت.
 جزئين.

ـــات 6 * تقيـــيم البحـــو  العلميـــة المقدمـــة للنشـــر  فـــي مجـــات أمـــراض النبـــات ، و أمـــراض النب
 بالمملكة العربية السعودية. في الجامعات السعودية نيماتودية في عدد من أوعية النشرال
بالجامعـــات بالمملكـــة ،  البحثـــي* تقيـــيم المشـــاريع البحثيـــة  العلميـــة المقدمـــة لمراكـــز التميـــز 7

 والتعاون العلمي في مجات التخصص مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
فــي  وم الزراعيــة والبيئــة فــي مدينــة الملــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة* عضــو مجموعــة العلــ8

 .هـ1434-1431الفترة 
التـي  –لقاءات سنوية للجمعية السـعودية لعلـوم الحيـاة عدة  * عضو في اللجنة العلمية في 9

رحـــاب بعـــش  والتـــي عقـــدت فـــيلقـــاءات ومـــن هـــذه المقرهــا كليـــة العلـــوم جامعـــة الملـــك ســـعود 
جامعـة الملــك  أبهــا  و –: جامعـة الملــك خالـد  مثـل العربيـة الســعودية: مملكــةالفـي  جامعـاتال

هـــ ، فــي  1432  المدينــة المنــورة -فــي جامعــة طيبــة ،هـــ 1431 عــام  -اإلحســاء - فيصــل
جامعـة تبـوك  هــ.1435، جامعـة الـدمام هـ 1434هـ ، في جامعة حائل 1433جامعة جازان 

 هـ.1436
 10طالبة الماجستير " هند بنـ  فهـد التـويجري  رسالة  ة في لجن مناقش * ممتحن خارجي

 20فــــي )  جامعــــة االميــــرة نــــورة بنــــ  عبــــدالرحمن، كليــــة العلــــوم ،  قســــم االحيــــاء " فــــي
 ه (.3/1433/
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بنــ  عبــدهللا * مشــرم مســاعد وعضــو لجنــة المناقشــة  لرســالة طالبــة الماجســتير "  أريــ  11
فـــــــي )  جامعـــــــة الملـــــــك ســـــــعود  ،يـــــــة العلـــــــومكل، " قســـــــم النبـــــــات واالحيـــــــاء الدقيقـــــــة الزرقـــــــاء 

 ( هـ19/4/1435
 
 
 

 ب_ عضو الجمعيات العلمية
 .(SON) األمريكية جمعية علماء النيماتولوجي -1
 .(ASPP)الجمعية العربية لوقاية النبات  -2
 .(SSAS)الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  -3
 .(SBS)الجمعية السعودية لعلوم الحياة  -4
 .(PSN)الباكستانية لعلوم النيماتولوجي الجمعية  -5
 (  ESA Nالجمعية المصرية للنيماتولوجيا الزراعية) -6
 مجلة االسكندرية للبحو  الزراعية -7
 مجلة االسكندرية للتبادت العلمي  -8
 
 

 عضوية اللجان العلمية واإلدارية و التنظيمية -ج 
 
 هـ1415/1416للعام الدراسي   الثقافية بالقسم اللجنةرائد  -1
 هـ1415/1416 مشرم لجنة غرم النمو والصوب الزراعية بالقسم، .2
 هـ وحتى اآلن.1416مقرر لجنة وسائل اإليضاح بالقسم،  .3
 هـ.1417عضو لجنة المسابقة للمتقدمين على وظيفة فني مختبر تخصص وقاية نبات،  .4
 هـ.1417/1418عضو اللجنة الفرعية ألسبوع الجامعة والمجتمع بالكلية األوت  .5
 هـ.1418عضو لجنة المسابقة للمتقدمين على وظيفة فني مختبر تخصص وقاية نبات،  .6

 هـ1418بالكلية عضو لجنة تقييم مرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس  .7
 هـ.1418/1419عضو اللجنة الفرعية ألسبوع الجامعة والمجتمع بالكلية الثاني  .8
ور مائـة عـام علـى تسسـيس المملكـة، أمين اللجنة التحضيرية لمشاركة الكلية فـي االحتفـات بمـر  .9

 هـ.1420 -هـ 1418
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مقــرر اللجنــة التحضــيرية لالحتفــات بمــرور مائــة عــام علــى تسســيس المملكــة علــى مســتو   .10
 هـ.1420-هـ 1418القسم، 

عضــو اللجنــة العلميــة للقــاء الســنوي التاســع عشــر للجمعيــة الســعودية لعلــوم الحيــاة التــي  .11
 هـ.2/11/1419 - 30/10يز بجدة، عقدت في رحاب جامعة الملك عبد العز 

عضو لجنة المسابقة للمتقدمين على وظيفة باحث زراعـي مسـاعد تخصـص وقايـة نبـات،  .12
 هـ.1419

للجمعية السعودية لعلوم الحياة التي عقدت  عشرون عضو اللجنة العلمية للقاء السنوي ال-12   
 .هـ27/10/1420-25، فيصل باإلحساءفي رحاب جامعة الملك 

نــــة المنظمــــة لمشــــاركة الكليــــة فــــي النــــدوة الكبــــر  بجامعــــة الملــــك ســــعود عضــــو اللج -13
 هـ.17/7/1420-16بالرياض )المحور الزراعي(، 

 هـ.22/5/1421هـ إلى 10/2/1421منسق الدراسات العليا بالقسم من  -14
 -عضو هيئة تحرير سلسـلة اإلصـدارات العلميـة للجمعيـة السـعودية للعلـوم الزراعيـة  -15

 .هـ 1425-1422 -دورتها الثانية 
ولعدة  هـ 1422/1423مقرر لجنة الدراسات العليا بالقسم من بداية العام الجامعي  -16

 .سنوات
عضـــو اللجنـــة العلميـــة ولجنـــة التوصـــيات للقـــاء الســـنوي الحـــادي والعشـــرين للجمعيـــة  -17

السعودية لعلوم الحياة التي عقدت في رحاب جامعة الملك خالد بسبها فـي الفتـرة بـين 
 هـ.1423محرم  26-28

 
مقــــرر لجنــــة إعــــداد وتحريــــر األدلــــة والكتيبــــات والنشــــرات التعريفيــــة عــــن الكليــــة مــــن  -18

 هـ.3/12/1427هـ حتى 17/3/1423

 .هـ1429هـ وحتى 1425عضو لجنة إعداد برنام  الدكتوراه بقسم وقاية النبات منذ  -19
 هـ1424عضو لجنة التقويم الجامعي   -20
الثامنــــة  يهوع الخطــــة الخمســــينعضــــو فريــــق العمــــل الفرعــــي بالكليــــة  إلعــــداد مشــــر   -21

 هـ .1425-1430

ــ -22 فــي مجــات الحجــر الزراعــي  بالقســم مــن  ةالمشــرم علــى الــرحالت الطالبيــة التدريبي
 هـ1428 -هـ 1425

عضـــو اللجنــــة العلميــــة ولجنــــة التوصــــيات للنـــدوة الثانيــــة للجمعيــــة الســــعودية للعلــــوم  -23
 هـ.1426محرم  15-13الزراعية في الفترة بين 
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ت الــذي أقــيم خــالت الفتــرة الزهــور األو  بمهرجــان مشــاركة مــن الكليــة ال لجنــةالعضــو  -24
 أمانة مدينة الرياض . بتنظيم من هـ 1426صفر  29-19من  

 -تحريــــر سلســــلة اإلصــــدارات العلميــــة للجمعيــــة الســــعودية للعلــــوم  الزراعيــــة  رئــــيس -25
 .هـ 1428-1426 - ثالثةدورتها ال

لالحتفــات بمــرور خمســين عامــًا  عضــو لجنــة خدمــة المجتمــع علــى مســتو  الجامعــة  -26
 هـ.1427على تسسيس الجامعة 

منســـق الخمســــينية بالكليــــة لالحتفــــات بمــــرور خمســــين عامــــًا علــــى تسســــيس الجامعــــة  -27
 هـ1427

عضو الجنة الفرعية الدائمة لمشاركة الكلية في احتفاالت مرور خمسين عامًا على   -28
 هـ.1427تسسيس الجامعة 

الثــاني الــذي أقــيم خــالت الفتــرة الزهــور  بمهرجــان المشــاركة مــن الكليــة  لجنــةالعضــو  -29
 أمانة مدينة الرياض بتنظيم من هـ 1427صفر  24-15من    

 هـ1428/ 8/4لجنة مناقشة رسالة الماجستير    -30
هـــ حتــى 1428عضــو فريــق  تطــوير البوابــة االلكترونيــة بقســم وقايــة النبــات  مــن   -31

 اآلن.
 مــن علــوم األغذيــة والزراعــة يــة لكليــةعضــو  وأمــين فريــق تطــوير البوابــة االلكترون  -32

 . هـ18/6/1429هـ حتى 1428 /21/8
عضــو لجنــة معــرض الكليــة يــمن فعاليــات المــؤتمر الرابــع للتنميــة والبيئــة ، خــالت  -33

 هـ1429/ 3/ 12-10الفترة من 

علـــوم  لكليـــة الفريـــق اإلشـــرافي لتقنيـــة المعلومـــات والبوابـــة اإللكترونيـــة وعضـــو أمـــين -34
 هـ 26/6/1430 هـ حتى1429-6-19 ناألغذية والزراعة م

 -تحريــــر سلســــلة اإلصــــدارات العلميــــة للجمعيــــة الســــعودية للعلــــوم  الزراعيــــة  رئــــيس -35
 .هـ 1431-1429 - الرابعةدورتها 

-21عضـو لجنـة اإلعـداد لمشــاركة الكليـة فـي الفعاليـات الخارجيــة خـالت الفتـرة مــن  -36
 هـ1430-4-30هـ حتى 1-1430

-21الكلية فـي الفعاليـات الخارجيـة خـالت الفتـرة مـن عضو لجنة اإلعداد لمشاركة   -37
 هـ1430-4-30هـ حتى 1-1430

عضــو اللجنـــة العلميـــة فــي اللقـــاء الرابـــع والعشـــرون للجمعيــة الســـعودية لعلـــوم الحيـــاة  -38
 هـ1430-4-13هـ حتى 1429-10-22للفترة من 

 هـ حتى اآلن.1430-4-11أمين وعضو لجنة الخطة اإلعالمية في الكلية من   -39
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 هـ1430-4-30هـ حتى 1430-3-14و لجنة أسبوع الشجرة  للفترة من عض  -40

هــــ حتـــى 1430-3-19مـــن وقايـــة النبـــات عضـــو لجنـــة اإلرشـــاد األكـــاديمي بقســـم   -41
 اآلن.

-28مقــرر لجنــة معــرض الكليــة المشــارك بسســبوع الشــجرة بجامعــة دار العلــوم مــن   -42
 هـ.1430-4-5هـ حتى 3-1430

هـــ حتــى 1430-3-1مــن  األغذيــة والزراعــة علــوم ضــو اإلرشــاد األكــاديمي بكليــةع -43
 اآلن.

لوحـــدتي الحاســـب اآللـــي وتقنيـــة المعلومـــات والبوابـــة  اإلشـــرافيالفريـــق أمـــين وعضـــو  -44
 .هـ حتى اآلن1430-6-27من   علوم األغذية والزراعة لكليةااللكترونية 

علـوم األغذيـة  كليـةالفريق اإلشرافي لتركيب و تشغيل القاعات الذكيـة بأمين وعضو  -45
 .هـ1431هـ حتى 1430-7-25من   الزراعةو 
الفريق االستثنائي لالعتماد األكاديمي المؤسسي للهيئة الوطنية للتقـويم أمين وعضو  -46

 .هـ12/1/1431 هـ حتى1430-8-25من بالكلية  NCAAA)واالعتماد )
اللجنــة الدائمــة للدراســات العليــا بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة بنــاء علــى قــرار عضــو  -47

 هـ1432وحتى    هـ15/11/1430وتاريخ   305017/7/3كلية رقم عميد ال

 

 وحتى اآلن. هـ1431/ 10/1رئيس وحدة اإلرشاد األكاديمي بالقسم اعتبارا من   -48

ـــــي المعـــــارض   -49 ـــــة داخـــــل وخـــــارج الجامعـــــة ف عضـــــو لجنـــــة اإلعـــــداد لمشـــــاركة الكلي
 هـ 1431/ 2/ 9والمهرجانات ذات العالقة بتخصصات الكلية. من 

مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة   –ة العلــوم الزراعيــة والبيئــة عضــو مجموعــ -50
 . هـ1434وحتى    هـ1431/ 10/3من 

 وحتى األنهـ 13/3/1431من بالكلية  اإلرشاديمجلس العضو  -51

 هـ1430/1431( للعام الجامعي 33) عضو أسبوع الشجرة  -52

ي أقـيم خـالت الفتـرة ربيع الرياض السادس  الذ المشاركة  في مهرجان عضو لجنة   -53
 أمانة مدينة الرياض بتنظيم من هـ 1431/ 8/5وحتى  هـ 1431/ 28/4من    

ــــة  -54 عضــــو وأمــــين فريــــق العمــــل لجمــــع وتنســــيق البيانــــات الخاصــــة بالدراســــات العلمي
الصادرة من كلية علـوم األغذيـة والزراعـة بنـاء علـى طلـب وزارة االقتصـاد والتخطـي  

 هـ ( .2/8/1432وحتى  8/5في الفترة من  )

-1 في الفترة أقيمربيع الرياض السابع  الذي  المشاركة  في مهرجان عضو لجنة   -55
 أمانة مدينة الرياض بتنظيم من  هـ1432/ 11/5



 11 

 هـ1432جماد الثانية يوم المهنة  السادس  الذي نظم بالكلية    عضو لجنة   -56

جري بكليـة العلـوم مناقشة رسالة الماجستير للطالبة هند بن  فهد التوي عضو لجنة   -57
 هـ1432جامعة األميرة نورة بن  عبدالرحمن  رجب 

، وعددهم ألـف العلمي  -مشرم قاعة  االمتحان التحصيلي لطالب الثانوية العامة  -58
 هـ .1432رجب  27 - 24الفترة من  الصالة التعليمية  في  -وستمائة طالب 

 –نظــري الالعلمــي ، و  القــدرات لطــالب الثانويــة العامــة   امتحــاننائــب رئــيس لجنــة  -59
 هـ .1432(  في مساء الثامن من شعبان 6)وعددهم ثالثمائة طالب  في المبنى 

ربيـــع الريـــاض الثـــامن الـــذي أقـــيم فـــي الفتـــرة  المشـــاركة  فـــي مهرجـــان عضـــو لجنـــة  -60
 أمانة مدينة الرياض هـ  بتنظيم من1433/ 7/5-وحتى  28/4

ـــد الكليـــة رقـــم المســـؤوت المكلـــف عـــن وحـــدة التوثيـــق االلكترونـــ -61 ي بموجـــب كتـــاب عمي
 هـ2/8/1432وتاريخ  224803/7/3

 . هـ1433/ 24/5-23الكلية  في في يوم المهنة  السابع    عضو لجنة -62
األسرة للنخيل والتمور األوت " جنيًا " الذي أقيم  المشاركة  في مهرجان عضو لجنة -63

، اإلدارة العامـة للراحـة  ريـاضأمانـة مدينـة ال هـ  بتنظـيم مـن1434/ 12/3-3في الفترة  
 والسالمة.

 
اســـتقطاب طـــالب الســـنة التحضـــيرية لقســـم وقايـــة النبـــات بموجـــب  عضـــو لجنـــة -64

وتــاريخ   154388/7/3القــرار اإلداري الصــادر مــن رئــيس قســم وقايــة النبــات  رقــم 
 هـ ولمدة عام من تاريخه.1434/ 16/4

 

-8التاسـع الـذي أقـيم فـي الفتـرة  ربيـع الريـاض المشـاركة  فـي مهرجـان عضو لجنة -65
 أمانة مدينة الرياض هـ  بتنظيم من1434/ 17/5

 
 أالمنائب رئيس لجنة امتحان التحصيلي لطالب الثانوية العامة  ، وعددهم ثال   -66

ـــــــب  الصـــــــالة التعليميـــــــة  فـــــــي  الفتـــــــرة مـــــــن  -و ســـــــتمائة وخمســـــــة وســـــــبعون مائـــــــة طال
 هـ .1434/  2/5وحتى25/4

 
مشاركة الكلية التعريفية بالتخصصات )مساري( فـي الفتـرة  يسية في الرئ لجنةالعضو  -67

 هـ بمبنى السنة التحضيرية .8-20/6/1434

 هـ1434/ 19/6-18يوم المهنة  الثامن  الذي نظم بالكلية  في   عضو لجنة  -68
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ان لطــالب الثانويــة العامــة  ، وعــددهم ألــف وثمــ ألتحصــيلينائــب رئــيس لجنــة امتحــان  -69
 هـ .1434  /3/8وحتى30/7لة التعليمية  في  الفترة من الصا -مائة طالب 

 
أمين وعضو الفريق اإلشـرافي لوحـدة تقنيـة المعلومـات والبوابـة اإللكترونيـة لكليـة علـوم -70

األغذيــة والزراعــة فــي دورتهــا السادســة بموجــب القــرار اإلداري الصــادر مــن عميــد الكليــة 
 ام من تاريخه.هـ ولمدة ع1434/ 3/11وتاريخ   402526/7/3رقم 
أمـــين وعضـــو لجنـــة لاعـــداد لمشـــاركة الكليـــة داخـــل وخـــارج الجامعـــة فـــي المعـــارض  -71

بموجــب القــرار اإلداري الصــادر مــن عميــد ، والمهرجانــات ذات العالقــة بتخصصــات الكليــة 
 هـ ولمدة عام من تاريخه.1434/ 3/11وتاريخ   404745/7/3الكلية رقم 

هــ ، بموجـب القـرار 1433/1434للعـام الدراسـي  عضو لجنـة إعـداد التقريـر السـنوي  -72
 هـ.1434/ 3/11وتاريخ   402541/7/3اإلداري الصادر من عميد الكلية رقم 

a. 73-  هــ ، 1434/1435عضو مجلس اإلرشـاد بالكليـة  السـنوي للعـام الجـامعي
وتـــاريخ   404860/7/3بموجـــب القـــرار اإلداري الصـــادر مـــن عميـــد الكليـــة رقـــم 

 هـ.1434/ 3/11
بقسـم وقايـة هــ 1434/1435رر لجنـة شـؤون الطـالب للعـام الجـامعي مق -74

بموجـب موافقـة مجلـس القسـم فـي جلسـته الثانيـة المعقـودة  بتـاريخ  النبات
 هـ.1434/ 3/11
رئـــيس وحـــدة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم بكليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة   -75

  404793/7/3بموجـــب القـــرار اإلداري الصـــادر مـــن عميـــد الكليـــة رقـــم 
 هـ.1434/ 26/10وتاريخ 

هيئــة تحريــر سلســلة اإلصــدارات العلميــة للجمعيــة الســعودية للعلــوم رئــيس  -76
 في دورتها الحالية الخامسة.الزراعية 

 الثاني  جنياالمشاركة في مهرجان األسرة للنخيل والتمور عضو لجنة   -77

عضــــو لجنــــة أســــبوع الشــــجرة الســــابع والثالثــــين بموجــــب القــــرار اإلداري   -78
 هـ.1435/ 8/3وتاريخ   95661/7/3من عميد الكلية رقم  الصادر

-فــرع عرقــة  –عضــو لجنــة األســبوع التوعــوي فــي مــدارس ابــن خلــدون  -79
  178751/7/3بموجـــب القـــرار اإلداري الصـــادر مـــن عميـــد الكليـــة رقـــم 

 هـ.1435/ 8/5وتاريخ 

نائــب رئــيس لجنــة امتحــان كفايــات الجــامعيين ، وعــددهم ألــف وثالثمائــة  -80
 هـ .1434/  10/8 -7لصالة التعليمية  في  الفترة من ا -طالب 
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 هـ .1435صفر/  28عضو لجنة امتحان كفايات الجامعيين ،  في    -81

مناقشـة رسـالة الـدكتوراه للطالـب صـالح بـن  عضو لجنةمشرم مساعد و   -82
نعمـان النظـاري  بقسـم وقايـة النبـات كليـة علـوم األغذيـة والزراعـة جامعـة 

 ـ .ه29/2/1435الملك سعود  
مناقشـــة رســـالة الماجســـتير للطالبـــة أريـــ   عضـــو لجنـــةمشـــرم مســـاعد و   -83

 هـ .19/4/1435بن  عبدهللا الزرقاء بكلية العلوم جامعة الملك سعود  

 –عضــو لجنــة امتحــان التحصــيلي  أو القــدرات لطــالب الثانويــة العامــة   -84
 -5( المـــدرجات جامعـــة الملـــك ســـعود  فـــي الفتـــرة الثانيـــة مـــن 6مبنـــى )
 هـ1435/ 19/6

 

عضو وحدة االرشاد المركزي في كلية علوم األغذيـة والزراعـة ، بموجـب  -85
وتــــاريخ  383102/7/3القـــرار اإلداري الصــــادر مــــن عميــــد الكليــــة رقــــم 

وتـــــاريخ  16292/7/3، وكـــــذلك قـــــرار التجديـــــد بـــــرقم  هــــــ5/11/1435
 .  1437/محرم/ 12

ودية هيئــــة تحريــــر سلســــلة اإلصــــدارات العلميــــة للجمعيــــة الســــعرئــــيس  .  -86
 في دورتها الحالية السادسة.للعلوم الزراعية 

هــ بقسـم وقايـة 1435/1436مقرر لجنـة شـؤون الطـالب للعـام الجـامعي  -87
بموجب موافقة مجلـس القسـم فـي جلسـته األولـي المعقـودة  بتـاريخ  النبات
 هـ.1435/ 6/11

ـــر الســـنوي للعـــام الدراســـي  -88 ـــة إعـــداد التقري هــــ ، 1434/1435عضـــو لجن
  388430/7/3اإلداري الصـــادر مـــن عميـــد الكليـــة رقـــم بموجـــب القـــرار 

 هـ.1435/ 7/11وتاريخ 

 
رئـــيس وحـــدة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم بكليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة   -89

بموجــب القــرار اإلداري الصــادر مــن  ، هـــ.1435/1436للعـام الجــامعي 
، وكـــذلك هــــ1435/ 26/12وتـــاريخ   439844/7/3عميـــد الكليـــة رقـــم 

 .  1437/محرم/ 12وتاريخ  16368/7/3جديد برقم قرار الت

 

 

عضو لجنة متابعـة نشـاط التعلـيم التعـاوني بكليـة علـوم األغذيـة والزراعـة  -90
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و متابعــــة مشــــروع التــــدريب المهنــــي للطــــالب والطالبــــات للعــــام الدراســــي 
ـــ ، بموجــب القــرار اإلداري الصــادر مــن عميــد الكليــة رقــم 1435/1436

، وكــذلك قــرار التجديــد رقــم هـــ1435/ 26/12وتــاريخ   439114/7/3
 هـ.1437محرم 12وتاريخ  16256/7/3

 

أمــين وعضــو لجنــة لاعــداد لمشــاركة الكليــة داخــل وخــارج الجامعــة فــي  -91
المعارض والمهرجانات ذات العالقة بتخصصات الكلية ، بموجب القـرار 

/محــــرم/ 2وتــــاريخ   786/7/3اإلداري الصــــادر مــــن عميــــد الكليــــة رقــــم 
 16272/7/3، وكذلك قرار التجديد رقـم مدة عام من تاريخههـ ول1436
 هـ.1437محرم 12وتاريخ 

أمــــــين وعضــــــو الفريــــــق اإلشــــــرافي لوحــــــدة تقنيــــــة المعلومــــــات والبوابـــــــة   -92
اإللكترونيـــة لكليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة فـــي دورتهـــا الســـابعة بموجـــب 

وتـــاريخ   439956/7/3القـــرار اإلداري الصـــادر مـــن عميـــد الكليـــة رقـــم 
وكـــذلك قـــرار التجديـــد بـــرقم  ،هــــ ولمـــدة عـــام مـــن تاريخـــه1435/ 26/12

 .  1437/محرم/ 12وتاريخ  16196/7/3
عضــــو لجنــــة وحــــدة التعلــــيم التعــــاوني وشــــؤون الخــــريجين بكليــــة علــــوم   -93

ــــ ، بموجــــب القــــرار اإلداري 1435/1436األغذيــــة والزراعــــة للعــــام الدراســــي  ـ
، ه1435/ 1/12اريخ وتــــ  425345/7/3الصــــادر مــــن عميــــد الكليــــة رقــــم 

 .  1437/محرم/ 12وتاريخ  16256/7/3وكذلك قرار التجديد برقم 

 

عضو الوحدة المركزية ) وحـدة االرشـاد الطالبـي ( بكليـة علـوم األغذيـة   -94
ــــــــ ، بموجــــــب القـــــــرار اإلداري 1435/1436الجــــــامعي  والزراعــــــة للعـــــــام

/ 5/11وتــــــــاريخ   383102/7/3الصــــــــادر مــــــــن عميــــــــد الكليــــــــة رقــــــــم 
/محــرم/ 12وتــاريخ  16292/7/3، وكــذلك قــرار التجديــد بــرقم هـــ1435
1437  . 

 

عضــــو لجنــــة مشــــاركة الكليــــة التعريفيــــة بالتخصصــــات) مســــاري( خــــالت  -95
هـــــ بمبنــــى الســــنة التحضــــيرية. بموجــــب القــــرار 27/1436-25الفتــــرةمن

وتـــاريخ   192109/7/3عميـــد الكليـــة رقـــم ســـعادة اإلداري الصــادر مـــن 
 هـ.1436/ 14/5
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مركــز البحــو  بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة، اعتبــارا مــن  عضــو مجلــس -96
معالي  . بموجب القرار اإلداري الصادر من هـ ولمدة سنتين7/3/1436

 هـ.1436/ 12/2وتاريخ   59878/20/2رقم  مدير الجامعة

ـــة   -97 ـــة علـــوم األغذي ـــة النبـــات بكلي ـــة شـــؤون الطـــالب بقســـم وقاي مقـــرر لجن
. بموجـــب قـــرار ســـنة واحـــدةولمـــدة  هــــ29/2/1436والزراعـــة اعتبـــارا مـــن 
 هـ.1436/ 29/2تاريخ مجلس القسم في 

عضــو لجنــة دورة المســطحات الخضــراء الريايــية بموجــب القــرار اإلداري الصــادر   -98
 هـ.1436/ 22/2وتاريخ   72987/7/3من سعادة عميد الكلية رقم 

ــــيس لجنــــة امتحــــان  القــــدرات  -99 ــــوطني للقيــــاس  نائــــب رئ ــــابع للمركــــز ال الت
المبنى في  –لطالب الثانوية العامة  العلمي -م في التعليم العالي والتقوي

فــــي الجــــزء األوت مــــن الفتــــرة   مركــــز المــــدرجات الدراســــية  ، مبنــــى (6)
 هـ .1436الثانية جماد  األولي 

 –رئــيس لجنــة امتحــان  القــدرات لطــالب الثانويــة العامــة  العلمــي -100
مـن الفتـرة  الثـانيي الجـزء فـمركـز المـدرجات الدراسـية ،  ( مبنـى6في المبنى )

 862هـــــــ   " 15/5/1436الجمعــــــة )  هـــــــ .1436الثانيــــــة جمــــــاد  األولــــــي 
ـــــان16/5/1436الســـــب   -ممـــــتحن  ممـــــتحن "  ، االحـــــد 921، 860ه فترت

 ممتحن( 923ه 17/5/1436

نائب رئيس لجنة االمتحان المهني لهيئة التحقيق واالدعاء العام    -101
المبنــى فــي  -قــويم فــي التعلــيم العــالي التــابع للمركــز الــوطني للقيــاس والت

هـــ 1436جمــاد  األولــي  26فــي  الدراســية المــدرجات مركــز مبنــى  (6)
 (557 ن.) عدد الممتحني

 
عضـــو اللجنـــة الفرعيـــة لوحـــدة حمايـــة الحقـــو  الطالبيـــة بالكليـــة  -102

ــــــــرار اإلداري الصــــــــادر مــــــــن  ــــــــة رقــــــــم ســــــــعادة بموجــــــــب الق عميــــــــد الكلي
 هـ.1437/ محرم/12وتاريخ   16287/7/3

عضــــو لجنــــة أســــبوع الشــــجرة التاســــع والثالثــــين بموجــــب القــــرار  -103
 هـ.1437/ 6/3وتاريخ   93105/7/3اإلداري الصادر من عميد الكلية رقم 
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مقــــرر لجنــــة شــــؤون الطــــالب بقســــم وقايــــة النبــــات بكليــــة علــــوم  -104
وذلـك . هــ ولمـدة سـنة واحـدة16/11/1436األغذية والزراعة اعتبارا مـن 

م فـــــــي جلســـــــته الثانيـــــــة للعـــــــام الجـــــــامعي مجلـــــــس القســـــــبموجـــــــب قـــــــرار 
 ه(. 1436/1437)
عضــو لجنــة اســتقطاب طــالب البكــالوريوس بقســم وقايــة النبــات  -105

هـــ ولمــدة ســنة 16/11/1436بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة اعتبــارا مــن 
مجلس القسم في جلسته الثانية للعام الجامعي بموجب قرار  واحدة ،وذلك

 ه(. 1436/1437)

ارض بقســم وقايــة النبــات بكليــة علــوم األغذيــة رئــيس لجنــة المعــ -106
مجلـس رئــيس بموجـب قـرار  هــ ،وذلــك3/11/1436والزراعـة اعتبـارا مـن 
 قسم وقاية النبات. 
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 التعاون العلمي  واالستشارات الفنية مع الهيئات الزراعية -د
 والمستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين  

عودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز األبحاث مع الجامعات الس* 
والتميز البحثي و بعض  والمؤسسات الزراعية وبعض المزارعين بالقصيم و حائل وجازان 

 في مجال أمراض النبات وأمراض النبات النيماتودية....والجوف
 
 

 عملالتدريبية وورش ال الدوراتالقيام بإلقاء المحاضرات  في  -هـ 
هـــــ 19/7/1417مــــن   " دورة تشــــخيص وتعريــــ  األمــــراض النباتيــــة للمهندســــين الــــزراعيين"  -1

م ( اليت 11/12/1996-30/11/1996هـ ) املوافق 1/8/1417-19/7/1417) ولمدة أسبوعين
 .املركز الوطين ألحباث الزراعة واملياه ، وزارة الزراعة واملياه ابلرايض  نظمها

 
-2 " خددددال  ال تددددرة مددددن   ة فددددي مجددددا  اإلدارة المتكاملددددة لآلفدددداتالدددددورة التم يديدددد " -2

املركــز الــوطين ألحبــاث الزراعــة وامليــاه ،   م ( الــ ن نظمهــا18/6/1997-7) املوافــق    .ـهدد13/2/1418
 وزارة الزراعة واملياه ابلرايض ابلتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية .

 

جامعة الملـك سـعود  –الرياض "  للمهندسين الزراعيينها دورة النيماتود وطرق مكافحت*  -3
بطلب مـن ددارة التطـوير الزراعـي   هـ27/5/1998-16كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات  –

 . ، مركز التطوير بالرياض ، وزارة الزراعة
 

جامعــة  –الريــاض  –ورشــة عمــل )نيمــاتودا حوصــالت الحبــوب بالمملكــة العربيــة الســعودية * -4
هـــ )مقــرر اللجنــة التنظيميــة 23/8/1422-22كليــة الزراعــة  –قســم وقايــة النبــات  –لــك ســعود الم

 واإلدارية،عضو اللجنة العلمية، ومشاركة في ورقة علمية ونائب رئيس جلسة(.
 

 للصحة النباتية في البيوت المحمية "   اإلدارة المتكاملةتدريبية حوت"  دورة  -5
بتنظيم من وزارة الزراعة  ومنظمة األغذية   .م ـ12/2006/ 20-9 خالت الفترة من 

 والزراعة بالتعاون مع كلية علوم األغذية والزراعة ، جامعة الملك سعود . 
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 تدريبية حوت" تشغيل وصيانة المشاتل  "   دورة  -6
أمانة منطقة الرياض ، بتنظيم من   .هـ ـ27/11/1431-26، 23-22خالت الفترة من 
بالتعاون مع كلية علوم األغذية اإلدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة وكالة الخدمات ، 

 والزراعة ، جامعة الملك سعود 
 " المسطحات الخضراء في المالعب الريايية  "   االولي تدريبيةال دورة ال -7

معهد دعداد القادة بالرئاسة العامة لرعاية   .هـ ـ1434/محرم/ 21-10خالت الفترة من 
 بالتعاون مع كلية علوم األغذية والزراعة ، جامعة الملك سعود الشباب ، 

ندوة التشجير السادسة عشر ) المعهد العربي إلنماء المدن ( في   -8

هـ.  )تقديم 1435/ 6/ 24 -23محافظة عنيزة بالقصيم في الفترة من  

 محاضرة(

 نطقةمعشر ) المعهد العربي إلنماء المدن ( في  بعةندوة التشجير السا  -9

 هـ.  )تقديم محاضرة(1436/ 5/ 21 -20في الفترة من   تبوك

" المسطحات الخضراء في المالعب الريايية  خالت الفترة من  الثانية  تدريبيةال دورة ال -10
معهد دعداد القادة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ،   .هـ ـ1436// شعبان3-رجب 21

 راعة ، جامعة الملك سعود بالتعاون مع كلية علوم األغذية والز 
 

 المشروعات البحثية -3   

  الغربية من المملكة العربية السعودية "  مشروع  "  حصر الغابات بالمنطقة الجنوبية  -1
حصر االجناس النيماتودية المصاحبة ألشجار الغابات، قسم وقاية النبات ، كلية علوم االغذية 

مدينة الملك عبد العزيز شراف معهد بحوث الفضاء بوالزراعة ، جامعة الملك سعود ، جهة اال
 م.2004ديسمبر -2001، الرياض ، جهة التمويل   وزارة الزراعة يناير للعلوم والتقنية

 

النيماتودا المتطفلة و المصاحبة للمجاميع النباتية في محافظة أبي عريش في مشروع "   -2
م وقاية النبات ، كلية علوم االغذية قس الجنوب الغربي من المملكة العربية  السعودية"

بتمويل من مركز بحو  كلية علوم األغذية و الزراعة ،   والزراعة ، جامعة الملك سعود
 هـ (1427 -1425)

مشروع " حصر االمراض الفطرية والنيماتودية على نباتات الزهور والزينة بمنطقة   -3
ات ، كلية علوم االغذية والزراعة ، قسم وقاية النبالمملكة العربية  السعودية"  الرياض

 -1999) بتمويل من مركز بحو  كلية علوم األغذية و الزراعة. جامعة الملك سعود

 م(2001
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قسم  عنيزة "النيماتودا المتطفلة و المصاحبة للمجاميع النباتية في محافظة مشروع "    -4

بتمويل من مركز بحو  غذية والزراعة ، جامعة الملك سعود ألعلوم اوقاية النبات ، كلية 
 (هـ1417_ 1415 ) كلية علوم األغذية و الزراعة

لإلصابة بنيماتودا  مشروع " دراسة الفقد في دنتاجية محصولي القمح والشعير  -5
 سعودقسم وقاية النبات ، كلية علوم األغذية والزراعة ، جامعة الملك  حوصالت الحبوب " 

 م (1997_ 1996 ) بتمويل من مركز بحو  كلية علوم األغذية و الزراعة ،
منطقة نباتيا على أشجار الفاكهة االستوائية في  النيماتودا المتطفلة إدارة  "    مشروع   -6    

قسم وقاية النبات ، كلية علوم االغذية والزراعة ،  المملكة العربية  السعودية" ، جازان
 -1435)الزراعة ،  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةبتمويل من   ك سعودجامعة المل

 هـ (1437

      

 النشر العلمي والبحوث  -4
 الكتب  -أ
 
." أمــراض النبــات النيماتوديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية." جامعــة فهــد عبــد هللا، اليحيــى -1

 صفحة. 208ـ. ه1424الملك سعود. إدارة النشر العلمي والمطابع 
" جامعة الملك مكافحة نيماتودا النبات، "فهد بن عبد هللا اليحيى، أحمد عبد السميع ، دوابة  -2

 . كتاب مترجم.  صفحة 799 ( 1429)سعود. إدارة النشر العلمي والمطابع 
، محمد علي باشـه ، صـالح الـدين الحسـيني. فهد بن عبد هللا اليحيىالشبل، سليمان محمد،  -3

اض أشــجار الفاكهــة فـي المملكــة العربيــة الســعودية" جامعـة الملــك ســعود. إدارة النشــر "أمـر 
 .صفحة 525هـ . 1423العلمي والمطابع 

أحمد عبد السميع محمد إبراهيم ، عمر  و يونس  خان سلطان، ، فهد عبد هللا، اليحيى -4
ي لوحدة وسائل " الدليل التعريف م .2001أحمد عبدهللا، حسن محمد بدري ومحمد عسيري. 

 صفحة.116"  بقسم وقاية النبات -اإليضاح
مؤلف مشارك في كتاب " معجم المصطلحات العلمية في وقاية النبات " أمراض النبات  -5

 م.2006النيماتودية. الجمعية العربية لوقاية النبات بيروت 
" الجمعية  ةالعربيبلدان النبات في ال دامؤلف مشارك في بعض فصول  كتاب " نيماتو   -6

 م،2010مطبوع في دار وائل للنشر والتوزيع ، االردن  العربية لوقاية النبات بيروت.
 .نجزئيي
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 7- "المشاركة فـي إعـداد كتـاب " قـاموس المصـطلحات العلميـة فـي مجـات وقايـة النبـات- 
 أمراض النبات النيماتودية .

 
 
   الكتب الوثائقية في المجال االكاديمي 

 1- دليل إصدارات كلية علوم األغذية والزراعة من الكتـب المؤلفـة والمترجمـة  تاب "مؤلف مشارك في ك
 هـ. .) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات( 1427، ربيع الثاني "  والنشرات البحثية واإلرشادية

 2-  " الجــزء األوت(، ربيــع  "كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة فــي خدمــة المجتمــع مؤلــف مشــارك فــي كتــاب(
 هـ. .) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات( 1427ثاني ال

 
 3-  ـــة والزراعـــة ـــوم األغذي ـــاب " كليـــة عل ـــف مشـــارك فـــي كت إشـــعاع فـــي مســـيرة التنميـــة" )الطبعـــة  –مؤل

هـــ .) صــاحب الفكــرة + جمــع وتنســيق المعلومــات(. وكــذلك مؤلــف مشــارك فــي تحــديث   1420االولـي(، 
  هـ. 1427إشعاع في مسيرة التنمية )الطبعة الثانية(، ربيع الثاني – كلية علوم األغذية والزراعة كتاب "

 4-  هـ. 1428ربيع أوت  –مطوية عن   " الوحدة  اإلعالمية بكلية علوم األغذية والزراعة   مؤلف 
 5- كتيــب  "كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة  " مســيرة عطــاء " الطبعــة األولــي   إعــداد  مؤلــف مشــارك فــي

 هـ. 1430هـ و الطبعة الثانية  1428ربيع أوت 
 6-  دليل االجهـزة العلميـة بكليـة علـوم األغذيـة والزراعـة     ربيـع ثـاني   كتاب  إعدادمؤلف مشارك في "

 هـ.) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات(  1429
 7- هـ.  1429دليل  كلية علوم األغذية والزراعة باللغة االنجليزية"   اب في إعداد كت 
 8-      هــ.   1430المشاركة في إعداد كتيب  " الدليل الـوظيفي لخريجـي كليـة علـوم األغذيـة والزراعـة

 .) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات(
 9-  المشـــاركة فـــي إعـــداد كتيـــب  " دليـــل يـــوم المهنـــة الســـادس ) شـــراكة متكاملـــة( بكليـــة علـــوم األغذيـــة

 نسيق المعلومات(هـ. )جمع وت1432جماد األوت    -والزراعة  
 10-  المشـــاركة فـــي تحريـــر و إعـــداد كتيـــب " دليـــل يـــوم المهنـــة الســـابع ) شـــراكة متكاملـــة( بكليـــة علـــوم

 هـ. )جمع وتنسيق المعلومات(1433  ياألول  جماد  -األغذية والزراعة  
 11-  علــوم المســئوت عــن تحريــر  و إعــداد كتيــب    " دليــل يــوم المهنــة الثــامن ) شــراكة متكاملــة( بكليــة

 هـ. )جمع وتنسيق المعلومات(1434جماد الثانية    -األغذية والزراعة  
 12-   مـن عـام    -المسئوت عن تحرير  و إعداد كتيب   " التقرير السنوي لكلية علوم األغذية والزراعة

 هـ ، وحتى اآلن ـ )جمع وتنسيق المعلومات(.1432/1433
 

الزراعية في المملكة العربية السعودية حقائق وارقام مؤلف مشارك في اعداد كتاب  " التنمية  -13
 ..) صاحب الفكرة(ه1432
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مسؤوت عن اعداد  " قرص ممغن  عن  : النخيل والتمور " بالتعاون مع لجنة االعداد لمشاركة الكلية  -14
ار ) االصد( ه1434 ) في المعارض داخل وخارج الجامعة بالتعاون مع وحدة العالقات العامة واالعالم

 ) صاحب الفكرة(. االوت(.
 
مسؤوت عن اعداد  " قرص ممغن  عن  : إدارة نباتات الزينة وتنسيقها " بالتعاون مع لجنة االعداد  -15

 ه1434)لمشاركة الكلية في المعارض داخل وخارج الجامعة بالتعاون مع وحدة العالقات العامة واالعالم 
 .) صاحب الفكرة(.الثاني(.  ) االصدار(

ه. 1437ف كتاب " الجمعية السعودية للعلوم الزراعية : قصة نجاح في عقدين من العطاء" مؤل -16
في شهر ربيع الثاني  لجمعية السعودية للعلوم الزراعيةوتم توزيعه في فعاليات  المؤتمر التاسع ل

 ه1437
 
 اإلصدارات العلمية -ب

دوابة ، عمرو  ع محمد إبراهيم، ، أحمد عبد السميفهد عبد هللا اليحيىأحمد سعد الحازمي،  -1
 " استغالت الطاقة الشمسية في مكافحة النيماتودا وأمراض التربة "هـ 1424 على الشربيني 

  (.5العلمية للجمعية السعودية للعلوم الزراعية ) اإلصداراتسلسلة 
 

فـي  أهميـة الحجـر الزراعـي ودوره " هــ1425إبـراهيم محمـد الشـهوان و ، فهد عبد هللا اليحيـى --2
العلميـة للجمعيـة  اإلصـدارات. سلسـلة " حماية القطاع الزراعـي بالمملكـة العربيـة السـعودية

 ) طبع  مرتان((.9السعودية للعلوم الزراعية )
 
المملكة العربية السعودية. " نيماتودا األشجار المثمرة في  هـ1429، فهد عبد هللا اليحيى -  3

(.16دية للعلوم الزراعية )العلمية للجمعية السعو  اإلصداراتسلسلة   

 
المصاحبة " النيماتودا هـ 1434 فهد عبد هللا اليحيى دوابة ، أحمد عبد السميع محمد إبراهيم  -4

العلمية للجمعية السعودية  اإلصداراتسلسلة  "لنباتات الزينة بالمملكة العربية السعودية وطر  إدارتها 
 (.28للعلوم الزراعية )

زراعة ورعاية " هـ 1436 فهد عبد هللا اليحيى راشد بن سلطان العبيد ،  ، سعيد سعد سليمان  -5
العلمية للجمعية السعودية للعلوم الزراعية  اإلصداراتسلسلة  "لبن في المملكة العربية السعودية ا
(32)  
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   النشرات اإلرشادية -ج
. نشــرة " ة العربيــة الســعوديةنيمــاتودا المــوالح فــي المملكــ"هـــ. 1417. فهــد عبــد هللا اليحيــى --1

 جامعة الملك سعود . .47إرشادية رقم 
هــــ. 1417، أحمـــد ســعد الحـــازمي، أحمـــد عبــد الســـميع محمــد إبـــراهيم. فهــد عبـــد هللا اليحيـــى -2

ـــة الســـعودية"  .48. نشـــرة إرشـــادية رقـــم "نيمـــاتودا حوصـــالت الحبـــوب فـــي المملكـــة العربي
 )طبع  مرتان( .جامعة الملك سعود

مركـز  ." مـن أمـراض نباتـات الظـل "هـ.1417، وعيد أحمد أبو طالب.  بد هللا اليحيىفهد ع -3
 جامعة الملك سعود . .51نشرة إرشادية رقم  االرشاد الزراعي،

نيمـاتودا "هــ. 1418بـد الـراز . ع، أحمـد سـعد الحـازمي، وعبـاس توفيـق فهد عبـد هللا اليحيـى -4
 .52نشــرة إرشــادية رقــم ،  الرشــاد الزراعــيمركــز ا. "تعقــد الجــذور أو سفــة ســرطان الجــذور

 جامعة الملك سعود .
مكافحـــة األمـــراض النباتيـــة فـــي "هــــ. 1418، وعيـــد أحمـــد أبـــو طالـــب. فهـــد عبـــد هللا اليحيـــى -5

جامعـة الملـك  .57نشرة إرشادية رقم ،  مركز االرشاد الزراعي ."المملكة العربية السعودية
 سعود .

النيمـاتودا "هــ. 1418سعد الحـازمي، وعبـاس توفيـق عبـد الـراز . ، أحمد فهد عبد هللا اليحيى -6
نشـــرة  مركـــز االرشـــاد الزراعـــي،  ." المتطفلـــة علـــى النخيـــل فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية

 جامعة الملك سعود 61إرشادية رقم 
أحمد عبـد السـميع محمـد إبـراهيم، يـونس خـان سـلطان، وعيـد أحمـد أبـو  ،فهد عبد هللا اليحيى -7

هــ ." أمـراض نبـات الـديفنباخيا " . مركـز االرشـاد الزراعـي، نشـرة إرشــادية 1419.  طالـب
 . جامعة الملك سعود . 71رقم 

ـــد هللا اليحيـــى -8 أمـــراض القمـــح والشـــعير فـــي "هــــ. 1419، وصـــالح الـــدين الحســـيني. فهـــد عب
الملـك  . جامعـة72مركز اإلرشاد الزراعي، نشرة إرشادية رقم  ." المملكة العربية السعودية

 سعود .
أمــراض القرعيــات فــي المملكــة  "هـــ.1419، وصــالح الــدين الحســيني. فهــد عبــد هللا اليحيــى  -9
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 . جامعة الملك سعود 78مركز اإلرشاد الزراعي، نشرة إرشادية رقم  ." العربية السعودية
مرشـد ال "هــ.1420. وفهـد عبـد هللا اليحيـىأحمد عبد السميع إبراهيم، أحمد سعد الحـازمي،  -10

".  مركــــز اإلرشــــاد الزراعــــي ، نشــــرة العملــــي فــــي تشــــخيص أمــــراض النبــــات النيماتوديــــة. 
 (ين. جامعة الملك سعود .)طبع  مرت 82إرشادية رقم 

، وصـالح الحسـيني  فهد عبـد هللا اليحيـىصالح بن عبد هللا الدوسري، يونس خان سـلطان،  -11
. جامعــة  86نشــرة إرشــادية رقــم  ،الزراعــي اإلرشــادهـــ ." أفــات الزيتــون ".  مركــز 1420

 الملك سعود .
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 .101ص 
 

   العلميةالدورات ورش العمل و  ووالندوات واللقاءات  المؤتمرات –5
م(. 1977هـــــــ )5/5/1397-1المــــــؤتمر الزراعــــــي األوت لعلمــــــاء المســــــلمين. الريــــــاض،  -1

 (.حضور)
الندوة الثامنة للنواحي البيولوجية للمملكة العربية السـعودية )الجمعيـة السـعودية لعلـوم الحيـاة(.  -2

 في القاء بحث( المشاركة)هـ. 23/6/1405-21اإلحساء، 
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المشـاركة فـي )م. 27/3/1986-24مر العلمي العربي الثاني لوقاية النبات. دمشق، المؤت -4
 (.حثب
  .(المشاركة في بحث)17/4/1992-11الجمعية األوروبية للنيماتودا. البرتغات، رمؤتم -5
المشـاركة فـي ) م.6/8/1993 - 28/7لمؤتمر العلمي السادس ألمراض النبات في كنـدا ا -6

 . (بحث
 هـ. 7/6/1415-4الندوة السعودية الثانية للغذاء والتغذية. الرياض،  -7

لبيولوجية للمملكة العربية السعودية )الجمعية السعودية لعلـوم الندوة السادسة عشر للنواحي ا -8
 (المشاركة في بحثين)هـ. 22/10/1415-20الحياة(. الرياض، 

 

الندوة السابعة عشر للنواحي البيولوجية للمملكة العربية السـعودية )الجمعيـة السـعودية لعلـوم  -9
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هــ. 7/7/1417دوة تقنيات معالجـة ميـاه الصـرم الصـحي وإعـادة اسـتخدامها. الريـاض، ن -10
 .( حضور)
ــــــاض،  -11 ــــــة. الري ــــــوم الزراعي ــــــى للعل ــــــدوة الســــــعودية األول -25هـــــــ )18/11/1417-16الن

 (المشاركة في أربعة بحو )م(. 27/3/1997
ة )الجمعيـة السـعودية الندوة الثامنة عشر للنـواحي البيولوجيـة للمملكـة العربيـة السـعودي-12    

 .( المشاركة في بحث ومقرر جلسة)هـ. 29/10/1418-27لعلوم الحياة(. ينبع،
ـــــة الزراعيـــــة. -13 ـــــة علـــــوم  نـــــدوة البيئ ـــــةكلي ـــــاض،  والزراعـــــة  جامعـــــة الملـــــك ســـــعود  األغذي الري
 (تنظيم)هـ. 29/12/1418
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 .( ورحض)هـ. 9/7/1419-6الندوة السعودية الثالثة للغذاء والتغذية. الرياض،  -14
النــدوة التاســعة عشــر للنــواحي البيولوجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية )الجمعيــة الســعودية  -15

 (المشاركة في بحث ومقرر جلسة)هـ. 2/11/1419 - 30/10لعلوم الحياة(. جدة، 
نــدوة هجـــرة العقـــوت العربيـــة واآلليـــة لتوطيــد العالقـــة بيـــنهم والـــوطن األم، يـــمن فعاليـــات  -16

هــــــ. 2/2/1420 الريـــــاض م العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي فـــــي الـــــوطن العربـــــي.مـــــؤتمر التعلـــــي
 (.حضور)
هـــــــ )تنظــــــيم 18/7/1420-7النـــــدوة الجامعيــــــة الكبـــــر  )المحــــــور الزراعــــــي(، الريـــــاض  -17

 ومشاركة في بحثين(.

 

ـــــة مـــــا بعـــــد عـــــام  -18 ـــــث لدراســـــات التصـــــحر والبيئ ـــــاض 2000المـــــؤتمر الثال -22م ، الري
 (.حضورهـ )26/8/1420

ن للنــواحي البيولوجيــة للملكــة العربيــة الســعودية )الجمعيــة الســعودية لعلــوم النــدوة العشــرو  -19
 هـ )مشاركة في بحث ومقرر جلسة(.27/10/1420-25الحياة(، اإلحساء 

هـــ )مشــاركة فـــي 24/11/1422-22النــدوة األولــي للجمعيــة الســعودية للعلـــوم الزراعيــة  -20
 بحث(.

 –الريــــاض  –ربيــــة الســــعودية ورشـــة عمــــل )نيمــــاتودا حوصــــالت الحبــــوب بالمملكــــة الع  -21
هـــ )مقــرر 23/8/1422-22كليــة الزراعــة  –قســم وقايــة النبــات  –جامعــة الملــك ســعود 

اللجنة التنظيمية واإلدارية،عضو اللجنة العلمية، ومشاركة في ورقـة علميـة ونائـب رئـيس 
 جلسة(.

الملـك  هــ ،  وكالـة جامعـة25/2/1424 ةلرؤسـاء األقسـام األكاديميـ تاللقاء العلمـي األو  -22
 سعود للدراسات والتطوير والمتابعة . 

-هـ 28/1/1423-26اللقاء العلمي الحادي والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة  -23
كليـــة العلـــوم )عضـــو اللجنـــة العلميـــة ومقـــرر جلســـة وتقـــديم بحـــث  –جامعـــة الملـــك خالـــد 

 وعضو لجنة التوصيات(.
 -اب" . إدارة النشــر العلمــي والمطــابع دورة تدريبيــة عــن  " النشــر العلمــي وصــناعة الكتــ -24

 هـ )حضور(.1424صفر  7-محرم 26 -جامعة الملك سعود 
-22جامعــــة الملــــك ســــعود بالقصــــيم  –اللقــــاء العلمــــي الثــــاني والعشــــرين بكليــــة العلــــوم  -25

 هـ )مشاركة في بحث(.24/10/1424

ينــة الملــك عبــد مد –الريــاض  –ورشــة عمــل الغابــات والمراعــي بالمملكــة العربيــة الســعودية  -26
 هـ )مشاركة في بحث(10/2/1424العزيز للعلوم والتقنية 
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هـ ،  وكالة جامعـة الملـك 23/3/1426 ةاللقاء العلمي الثاني لرؤساء األقسام األكاديمي -27
 سعود للدراسات والتطوير والمتابعة .

نـــة هــــ )عضـــو اللج15/1/1426-13النـــدوة الثانيـــة للجمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الزراعيـــة  -28
 (.تالعلمية ومقرر جلسة وتقديم بحث وعضو لجنة التوصيا

هــــــ  1426مــــؤتمر الشـــــراكة بـــــين الجامعــــات والقطـــــاع الخـــــاص ، الريــــاض ربيـــــع األوت  -29
 ( .المشاركة في ورقة عمل)

اللقـــاء العلمـــي الثــــاني عشـــر: كفـــاءة الــــري وطـــر  ترشـــيد اســــتخدام الميـــاه فـــي الزراعــــة   -30
 هـ )حضور(.24/8/1426

ـــــــي المر العلمـــــــالمـــــــؤت -31 ـــــــات. دمشـــــــق، ســـــــع اتي العرب ـــــــة النب م. 23/11/2006-19لوقاي
 (.المشاركة في بحث)
ورشــــــة عمــــــل سوســــــة النخيــــــل الحمــــــراء ، مدينــــــة الملــــــك عبــــــد العزيــــــز للعلــــــوم والتقنيــــــة   -32

 هـ ) حضور( الرياض.15/3/1427
ــ -33  -هـــ 28/3/1427عشــر )المبيــدات وأثرهــا علــى البيئــة واإلنســان(  عاللقــاء العلمــي الراب

 جامعة الملك سعود )حضور(. –م األغذية والزراعة كلية علو 

 –وزارة الزراعـة  –هـ . الرياض 22/5/1427-21ندوة اليوم العالمي لمكافحة التصحر  -34
 مركز الملك عبد العزيز التاريخي )حضور(.

-15هــــ   12/1427/ 28-26الريـــاض  –المـــؤتمر الـــوطني للتعـــامالت االلكترونيـــة  -35
 ( .رحضو م الرياض  )17/1/2007
جامعة الملك سـعود  –هـ  الرياض 10/2/1428الزراعية  لآلفاتندوة المكافحة الحيوية  -36

 تنظيم (. -والزراعة )حضور األغذيةكلية علوم –الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  –
هــــ 15/4/1428ورشـــة عمـــل عـــن " الزراعـــة العضـــوية فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية   -37

–الجمعية السعودية للعلوم الزراعيـة  –معة الملك سعود جا –م   الرياض 2007/ 2/5
 تنظيم (. -والزراعة )حضور األغذيةكلية علوم 

التمــــور _   نــــدوة النخيــــل الرابعــــة بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية ، مركــــز أبحــــا  النخيــــل و -38
 .( حضور)هـ. 21/4/1428-18اإلحساء، جامعة الملك فيصل 

-21هـــــ  1428/ 6/4-4فــــي الجزيــــرة العربيــــة  العربــــي عــــن المهــــا لمي امر العــــالمــــؤت -39
 مركز الملك فهد الثقافي ) المشاركة في بحثين (.  –م الرياض 2007ابريل 23

 -عمادة تطدوير الم دارات بجامعدة الملدو سدعود دورة تدريبية عن  " المقرر الفعات " .  -40
 هـ1428  -جامعة الملك سعود 
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ــــة خــــ -40 ــــع األوت  12-10الت الفتــــرة مــــن المــــؤتمر الــــدولي الرابــــع للتنميــــة والبيئ ربي
ثالثـــة بحـــوث    المشـــاركة فـــي . )الريـــاض-هــــ فـــي رحـــاب جامعـــة الملـــك ســـعود1429

 (.المشاركة في تنظيم المعرض المصاحب

ــــة  -41 ــــار اســــتراتيجي    الجمعي ــــة: هــــل هــــو خي ورشــــة عمــــل عــــن  "سفــــا  الزراعــــة الخارجي
هــــ(. حضـــور( 20/6/1429الســـعودية للعلـــوم الزراعيـــة  وكـــان ذلـــك  فـــي يـــوم الثالثـــاء )

 الرياض
" دور أعضاء هيئة التدريس في االستفادة من الحوافز المتميـزة فـي الجامعـات ندوة عن   -42

 هـ. حضور( الرياض18/11/1429السعودية" جامعة الملك سعود 
اللقاء العلمي الثاني والعشرون بعنـوان " اسـتخدام البـرام  الحاسـوبية لرفـع كفـاءة الـنظم   -43

 هـ ) حضور( الرياض.14/1/1430مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية   الزراعية "

اللقـاء  العلمــي الجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة بعنــوان " صــناعة األعــالم ودورهــا فــي    -44
ــــك  فــــي يــــوم الســــب   تحســــين الثــــروة الحيوانيــــة ". الجمعيــــة الســــعودية للعلــــوم الزراعيــــة وكــــان ذل

 .ر  الرياضهـ(. حضو 19/2/1430)
-23-21المـؤتمر الـدولي األوت للتقنيــة الحيويـة نحــو بنـاء اقتصـاد معرفــي خـالت الفتــرة  -45

هـ. مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية . جامعة الملك سعود. كليـة علـوم 2-1430
 األغذية والزراعة. المشاركة في جناح معرض كلية علوم األغذية والزراعة.

هــ 22/3/1430-20ادس إلتحاد النحـالين العـرب خـالت الفتـرة مـن المؤتمر الدولي الس -46
في منطقة عسير أبهـا. الجمعيـة السـعودية للعلـوم الزراعيـة. المشـاركة فـي جنـاح معـرض كليـة 

 علوم األغذية والزراعة. قسم وقاية النبات ووحدة أبحا  النحل.

يـاة بعنـوان التقنيـة الحيويـة : اللقاء العلمي الرابع والعشـرين للجمعيـة السـعودية لعلـوم الح -47
. بتنظــيم الجمعيــة الســعودية لعلــوم الحيــاة بالتعــاون مــع هـــ13/4/1430-11واقــع وتطبيقــات 

عضـو اللجنـة  جامعة طيبة والجمعية السعودية للتقنية الحيويـة. جامعـة طيبـة، المدينـة المنـورة
 العلمية والمشاركة ببحث.

جامعـــة الملـــك  –ورشـــة العمـــل المصـــاحب لهـــا ملتقـــى الجمعيـــات العلميـــة الســـعودية و  - -48
 هـ18/4/1430الثالثاء  –الرياض  –سعود 

اللقاء العلمي السـادس والعشـرون للجمعيـة السـعودية للعلـوم الزراعيـة بعنـوان " ميـاه الصـرم  -49
 هـ. في رحاب كلية علوم األغذية والزراعة.17/5/1430الصحي والزراعة" 

عمادة الجودة بجامعدة بتنظيم لجودة وتطبيقات ا في التعليم العالي " بعنوان "  ا اللقاء العلمي  -50

 هـ .6/1430/ 2-1الملو سعود بتاريخ 
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عمدادة الجدودة بجامعدة الملدو بتنظـيم "  أساسديات إدارة الجدودة "  الدورة العلميـة الخاصـة ب -51

 هـ .6/1430/ 22-20سعود بتاريخ 

ال عددا  لل صددو  الذأليددة ألعئدداء هييددة التدددريس " "  االسددتخدام  الــدورة العلميــة الخاصــة ب -52

عمادة الجامعة للتطوير و الجدودة   عمدادة تطدوير الم دارات بجامعدة الملدو سدعود بتداريخ بتنظـيم 

 هـ .7/1430/ 14

 االمــن الغــذائي والعشــرون للجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة بعنــوان "اللقــاء العلمــي الســابع  -52
 هـ. في رحاب كلية علوم األغذية والزراعة.24/10/1430" ارجي االستثمار الزراعي الخو 
/ 15بتدداريخ مرألددز بحددوي ألليددة علددوم األغذيددة والزراعددة بتنظــيم  " يددوم البحددث العلمددي " -53

 تنظيمفي رحاب كلية علوم األغذية والزراعة. هـ .11/1430
 

  بتنظـيم "  هيية التددريسألعئاء  التعلم المبني على المخرجات"   الدورة العلمية الخاصة ب -54

 هـ 11/1430/ 15-14عمادة تطوير الم ارات بجامعة الملو سعود بتاريخ 

 

 

ألعئداء هييدة التددريس "  كليدات والبدرام" "الدراسة الذاتيدة لل"   الدورة العلمية الخاصة ب -55

/ 20-19عمدادة تطدوير الم دارات بجامعدة الملدو سدعود بتداريخ   الم داراتعمادة تطدوير بتنظـيم 

 هـ .11/1430

 

عئدداء هييددة أل " عتمدداد للمؤسسددة التعليميددةالاتقريددر معددايير "   الــدورة العلميــة الخاصــة ب -56

 هـ .11/1430/ 22-21عمادة تطوير الم ارات بجامعة الملو سعود بتاريخبتنظيم التدريس " 

 

فـي مشـاريع  اللقاء العلمي الثامن والعشرون " واقـع صـحة الحيـوان وأهميـة األمـن الحيـوي  -57
 هـ11/2/1431الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  بتنظيمالحيواني "  اإلنتاج

 
الجمعيــة الســعودية للغــذاء والتغذيــة    بتنظــيم الخــامس للغــذاء والتغذيــة المــؤتمر الســعودي  -58

 هـ25-27/2/1431
 
وقددات العصدديبة " "  قيددادة األقسددام األألاديميددة الناجحددة خددال  األالــدورة العلميــة الخاصــة ب  -59

 هـ . 3/1431/ 14-13عمادة تطوير الم ارات بجامعة الملو سعود بتاريخبتنظيم 

اللقــاء العلمــي التاســع والعشــرون " المعلومــات الزراعيــة  ورشــة عمــل فــي المدينــة المنــورة -60
الجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة ، المدينــة  بتنظــيمودورهــا فــي تطــوير التنميــة الزراعيــة  " 

 هـ14/4/1431المنورة 
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تقنيــة  "للجمعيــة الســعودية لعلــوم الحيــاة بعنــوان ون والعشــر  الخــامساللقــاء العلمــي  -61

. بتنظــيم الجمعيــة الســعودية لعلـــوم هــــ29/5/1431-27 "  النــانو فــي علــوم الحيــاة
الملــك فيصــل ومعهــد الملــك عبــدهللا لتقنيــة النــانو جامعــة الحيــاة بالتعــاون مــع جامعــة 

 عضو اللجنة العلمية. ، اإلحساء -الملك فيصل امعة ج  -الملك سعود

: الزراعـة المسـتدامة نمـاء  تحـ  شـعار  لتنمية الريفيـةا للزراعة و المؤتمر الدولي الرابع -62
 ، حائــل  هـــ4/5/1432-1فــي الفتــرة  للعلــوم الزراعيــة.بتنظــيم الجمعيــة الســعودية   "  وبقــاء 

  و ملصق . تنظيم جناح الكلية في المعرض
التغيـــرات  "للجمعيـــة الســـعودية لعلـــوم الحيـــاة بعنـــوان ون والعشـــر  الســـادساللقـــاء العلمـــي  -63

. بتنظــــيم الجمعيــــة الســــعودية لعلــــوم الحيــــاة هـــــ9/6/1432-7 "  اإلحيــــائيالمناخيــــة والتنــــوع 
  عضو اللجنة العلمية. ، الطائف -الطائفبالتعاون مع جامعة 

" اقتصـــاديات يـــة الســـعودية لعلـــوم الحيـــاة بعنـــوانللجمع ون والعشـــر  الســـابعاللقـــاء العلمـــي  -64
ـــاة هــــ15/4/1433-13 "  البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة ـــوم الحي ـــة الســـعودية لعل . بتنظـــيم الجمعي
 .والقاء بحث  عضو اللجنة العلمية ، الطائف -جازانبالتعاون مع جامعة 

ي  " بتـاريخ  ورشة عمل " أثر مخرجات السنة التحضيرية على جـودة األداء األكـاديم -65
 هـ  بتنظيم مركز التميز في التعلم والتعليم ،جامعة الملك سعود  ، الرياض1433// 

ـــاريخ   -66 ـــة الســـعودية " بت ـــة العربي ـــي المملك / 15/3ورشـــة عمـــل " األمـــن الغـــذائي ف
 هـ  بتنظيم قسم االقتصاد الزراعي  كلية علوم األغذية والزراعة ، الرياض. 1433

"السـياحة البيئـة للجمعيـة السـعودية لعلـوم الحيـاة بعنوان ون والعشـر  الثـامن اللقاء العلمـي  -67
ــاة هـــ1/6/1434وحتــى  28/5 "  والتنميــة المســتدامة . بتنظــيم الجمعيــة الســعودية لعلــوم الحي
 ، والقاء بحث.ورئيس جلسةعضو اللجنة العلمية ، حائلبالتعاون مع جامعة 

وم الحيــــاة بعنــــوان " الزراعــــة وتحــــديات األمــــن المــــؤتمر الســــابع للجمعيــــة الســــعودية لعلــــ -68
بالتعـاون الزراعيـة  لعلـوملبتنظـيم الجمعيـة السـعودية الغذائي لدوت مجلـس التعـاون الخليجـي "  

 هـ بمدينة حائل.1434/ 29/6-27ملتقى الخطة الزراعي وغرفة حائل في الفترة من  مع
 
 نيــة لاســهام فــي التنميــة الزراعيــة " ورشــة عمــل " دور التعلــيم الزراعــي فــي تــوفير كــوادر وط -69

فــي رحــاب كليــة هـــ. 1434 /27/11  يــوم الخمــيس  "الزراعيــة لعلــوم للجمعيــة الســعودية نظمتهــا ا
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 .علوم األغذية والزراعة 
 6/1/1435 -، جامعــــة أوكالنــــد  نيوزالنــــدالمــــؤتمر العلمــــي  ألمــــراض النبــــات فــــي ا -70

 . (المشاركة في بحث)
 

ــــة الســــعودية نظمتهــــا ا " المحميــــة "  الزراعــــة " ورشــــة عمــــل  -71 ــــوم للجمعي ــــة لعل ــــوم  "الزراعي ي
 .في رحاب كلية علوم األغذية والزراعة هـ. 1435 /صفر/28   الخميس 
-25والعشـــــــــرون للجمعيـــــــــة الســـــــــعودية لعلـــــــــوم الحيـــــــــاة  ســـــــــع اتاللقـــــــــاء العلمـــــــــي ال  -72

ســة جلرئــيس كليــة العلــوم )عضــو اللجنــة العلميــة و  – الــدمامجامعــة -هـــ 27/4/1435
 وتقديم بحث(.

ندوة التشجير السادسة عشر ) المعهد العربي إلنماء المدن ( في محافظة عنيزة  -33

 هـ.  )تقديم محاضرة(1435/ 6/ 24 -23بالقصيم في الفترة من  

جنوب افريقيا    -المؤتمر الدولي  السادس ألمراض النبات النيماتودية  كيب تاون  -34

 كة في بحث (.)المشار  2014مايو  9-4في الفترة من 

الثـــامن للجمعيــة الســـعودية للعلــوم الزراعيـــة بعنــوان " التكامـــل بــين االســـتثمار  مرالمــؤت -75
ــداخلي والخــارجي لتحقيــق األمــن الغــذائي بالمملكــة العربيــة الســعودية  مــن  الزراعــي ال

 هـ.1436/ محرم 5-6
لوقايـة  يـةالحادي عشر لعلوم وقاية النبات بتنظيم من  الجمعية العرب العربي  مرالمؤت -76

-9، االردن  -عمــان وكليــة الزراعــة التكنولوجيــة، جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،  النبــات
 (.المشاركة في بحث)م. 2014/نوفمبر/13

في  منطقة تبوكة عشر ) المعهد العربي إلنماء المدن ( في بعندوة التشجير السا -33

 قديم محاضرةترئيس جلسة العمل الثانية و هـ.  )1436/ 5/ 21 -20الفترة من  

 .(في جلسة العمل الرابعة

جمـــــــــاد  /20-18للجمعيـــــــــة الســـــــــعودية لعلـــــــــوم الحيـــــــــاة  الثالثـــــــــون اللقـــــــــاء العلمـــــــــي  -78
جلســة رئــيس كليــة العلــوم )عضــو اللجنــة العلميــة و  – تبــوكجامعــة -هـــ 1436/االخــرة

 وتقديم بحث(.

الحديثة والتنمية صناعة الزراعة التاسع للجمعية السعودية للعلوم الزراعية بعنوان "  مرالمؤت -79
)  هـ.1437 // ربيع ثاني25-24 في الفترة  " بالمملكة العربية السعوديةالمستدامة 

 كلية علوم األغذية والزراعة.المشاركة في بحث(، الرياض ،  +تنظيم
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 المعارض 
 في رحاب  المشاركة في العديد من المعارض التي تنظمها الكلية أو الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  سواء

عضو في الجنة  المنظمة  لجناح كلية علوم األغذية  الجامعة أو خارجها ، وكان  من آخرها : 

والزراعة  المثل للجامعة والفائز بالمركز األولى على جميع الهيئات الحكومية المشاركة 

 في المهرجان ) مهرجان االسرة للنخيل والتمور الثاني ( أمانة منطقة الرياض في الفترة

 هـ. 1435/ 8/4وحتى  3 -29من 

  عضو في الجنة المنظمة  لجناح كلية علوم األغذية والزراعة  المثل للجامعة في مهرجان

  . ( أمانة منطقة الرياض هـ1436ربيع الرياض 

  العلمية المجالس -6
 هـ.16/3/1416 -هـ 22/12/1414عضو مجلس قسم وقاية النبات، من  -1
 هـ1415/1416 للعام الدراسي  النبات،أمين مجلس قسم وقاية  -2
 هـ.1422/ 1/4هـ وحتى 17/3/1416رئيس مجلس قسم وقاية النبات، من  -3
 هـ.1422/ 1/4هـ وحتى 17/3/1416عضو مجلس الكلية، من  -4
 .  هـ1430جماد أوتأمين مجلس قسم وقاية النبات،  -5
 .اآلنهـ وحتى 1422/ 2/4عضو مجلس قسم وقاية النبات، من  -6
و حتـى  هــ25/10/1425من  كلية علوم األغذية والزراعةعضو وأمين مجلس مركز بحو   -7

 .اآلن
 
 
 

 

  المشاركات العلمية اإلعالمية -7
 مقاالت في الصحف والمجالت أمثلة من ال -
ــــة " -1 ــــاءة عاليــــة واقتصــــادية مجدي ــــة: كف ــــيم الشمســــي آلفــــات الترب ــــاض فــــي "التعق . جريــــدة الري

 هـ.14/3/1417
 هـ.12/4/1417الرياض في  ة. جريد" المبيدات النيماتودية: ما لها وما عليها "-2
ــة لآلفــات الزراعيــة -3 أجــزاء. جريــدة  ثمانيــة: سلســلة مــن    لمــاذا نحــن بحاجــة إلــى إدارة متكامل

، 27/9هــــــــــــــــ، 26/10/1418، 15/4، 17/3هــــــــــــــــ، 4/5/1417، 19/4الريـــــــــــــــاض فـــــــــــــــي 
 هـ.  1423/ 2/ 26، هـ4/8/1419
ــــة الســــعوديةنيمــــاتو " -4 ــــي المملكــــة العربي ــــة 1417. رجــــب " دا حوصــــالت الحبــــوب ف هـــــ. المجل
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الزراعيــة، المجلــد الســابع والعشــرون )العــدد الثالــث(. تصــدرها إدارة اإلرشــاد والخــدمات الزراعيــة 
 .24-20بوزارة الزراعة السعودية. ص 

 . جريدة الرياض. سلسلة من عدة أجزاء " األمراض النباتية من حولنا:" -5
هـــ. المجلــة 1418. رجــب " النيمـاتودا المتطفلــة علــى المحاصـيل الزراعيــة فــي محافظــة عنيـزة" -6

الزراعيــة، المجلــد الثــامن والعشــرون )العــدد الثالــث(. تصــدرها إدارة اإلرشــاد والخــدمات الزراعيــة 
 بوزارة الزراعة السعودية.

هـــ. المجلــة الزراعيــة، المجلــد 1419. رجــب " نيمــاتودا المــوالح فــي المملكــة العربيــة الســعودية" -7
التاســـع والعشـــرون )العـــدد الثالـــث(. تصـــدرها إدارة اإلرشـــاد والخـــدمات الزراعيـــة بـــوزارة الزراعـــة 

 السعودية.
. " حمايــة النباتــات مــن االنقــراض ومضــاعفة الغطــاء النبــاتي فــي المملكــة العربيــة الســعودية" -8

العشــــرون )العــــدد األوت(. تصــــدرها إدارة هـــــ. المجلــــة الزراعيــــة، المجلــــد التاســــع و 1419محــــرم 
 اإلرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة السعودية.

تقرير عن " علوم وقاية النبات ودورها في التنمية الزراعية " مجلة عالم الحياة ، العدد الثـامن  -9
 م تصدرها الجمعية السعودية لعلوم الحياة. 2007هـ ، ابريل 1428ربيع األوت 

قســـم وقايـــة النبـــات خـــالت الفتـــرة)    أنشـــطةشـــاركات فـــي إعـــداد التقـــارير الصـــحفية لـــبعش م -10
 هـ ( ، لرسالة الجامعة.1428هـ 1416

هــــ 1428الكليـــة خـــالت الفتـــرة)    أنشـــطةمشـــاركات فـــي إعـــداد التقـــارير الصـــحفية لـــبعش  -12
 وحتى اآلن ( ، لرسالة الجامعة والصحف المحلية.

 
 "تحليلـهدراسـة : وديـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي نصـف قـرن " أمراض النبات النيمات -13

م تصـــدرها 2013هــــ ، مـــايو 1434مجلــة الزراعـــة الســـعودية ، العـــدد الســـادس جمـــادي األخـــر 
 .الجمعية السعودية للعلوم الزراعية، جامعة الملك سعود

 

 التاريخ الوظيفي رابعًا  
 -سـابقًا(  كليـة الزراعـةذيـة والزراعـة )كليـة علـوم األغ -معيد، قسم وقاية النبـات  -1

 . هـ9/10/1407 -هـ 7/9/1400من  جامعة الملك سعود )جامعة الرياض سابقًا(،
جامعــة  –ســابقًا(  كليــة الزراعــةكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة ) -محايــر، قســم وقايــة النبــات  -2

 .ـه21/12/1414 -هـ 10/10/1407من  الملك سعود )جامعة الرياض سابقًا(،
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جامعة الملك  – سابقًا( كلية الزراعةكلية علوم األغذية والزراعة ) -أستاذ مساعد، قسم وقاية النبات  -3
 هـ .3/1/1421 -هـ 22/12/1414من سعود، 
مـن جامعـة الملـك سـعود،  – كليـة علـوم األغذيـة والزراعـة –، قسم وقايـة النبـات مشاركأستاذ  -4
 . 3/11/1429هـ حتى 4/1/1421

مــن جامعـة الملـك سـعود،  – كليـة علـوم األغذيـة والزراعــة –أسـتاذ ، قسـم وقايـة النبــات  - 5     
  .هـ حتى اآلن4/11/1429

 
 

 المناصب اإلدارية   خامسًا  
 )لمدة ست سنوات(. هـ4/1422/ 1هـ وحتى 17/3/1416رئيس قسم وقاية النبات من  -1

 هـــــــ حتــــــى12/1427/  4المشــــــرف علــــــى الوحــــــدة اإلعالميــــــة بالكليــــــة مــــــن  -2
 هـ30/3/1431
بكليــــة علــــوم األغذيــــة والزراعــــة مــــن  واإلعــــالمرئــــيس وحــــدة العالقــــات العامــــة  -3
  .وحتى اآلن هـ1/4/1431.
 

 
 
 

  الشكر  وشهادات وخطابات الجوائزأمثلة من   سادسًا 
 البيـــــــــــــــــــان م

 هـ(.1404و   1403سنتين متتاليتين ) الحصوت على مكافسة التميز الوظيفي من جامعة الملك سعود في 1

شهادة تقدير من معالي مدير الجامعة للمساهمة المتميزة في فعاليات أسبوع الجامعة والمجتمـع األوت خـالت العـام الجـامعي   2
 هـ . 1417/1418

هــا فــي أســبوع الجامعــة الحصــوت علــى درع مــن عمــادة الكليــة للجهــود المتميــزة التــي بــذل  إلبــراز الكليــة المســتو  الالئــق ب  3
 هـ . 1418/1419هـ، و 1417/1418والمجتمع األوت والثاني عامي 
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الجامعـة ومئويــة  –شـهادة تقـدير مـن معـالي مـدير الجامعــة للمسـاهمة المتميـزة فـي فعاليـات أســبوع الجامعـة والمجتمـع الثــالث  4
 هـ . 1420/1421التسسيس خالت العام الجامعي 

اللجــان الطالبيــة بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة للجهــود الوايــحة للمســاهمة المتميــزة مــع األنشــطة الحصــوت علــى درع مــن   5
 هـ .1420/1421الطالبية خالت العام الجامعي 

درع مقــدم مــن رئــيس قســم وقايــة النبــات ومنســوبي القســم علــى الجهــود المبذولــة خــالت فتــرة رئاســته للقســم لســ  ســنوات) مــن  6
 هـ(.1/4/1422هـ حتى 17/3/1416

درع مقدم من عميد كلية الزراعة ومنسوبي الكلية على الجهود المبذولة خالت فترة رئاسـة القسـم لـثال  لـثال  فتـرات متتاليـة    7
 هـ(.1/4/1422هـ حتى 17/3/1416) من 

الحبـوب بالمملكـة شهادة شكر وتقدير من عميد الكليـة  علـى الجهـود  المبذولـه فـي انجـاح ورشـة عمـل )نيمـاتودا حوصـالت   8
هــ )مقـرر اللجنـة 23/8/1422-22كليـة الزراعـة  –قسم وقاية النبات  –جامعة الملك سعود  –الرياض  –العربية السعودية 

 التنظيمية واإلدارية،عضو اللجنة العلمية، ومشاركة في ورقة علمية ونائب رئيس جلسة(.

النشـاط الطالبـي المقـام فـي مجمـع الملـك سـعود التعليمـي خـالت شهادة شكر وتقدير للمشـاركة المتميـزة فـي معـرض حصـاد    9
 هـ من مدير مجمع الملك سعود التعليمي.2/1422/ 12-5الفترة 

منتد  الحياة الفطرية الثـاني للطلبـة  –شهادة تقدير من مدير  المنتد   لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين  10
 هـ .1422وللجهود الميزة في إنجاح برنام  المنتد  الفطري لعام  الموهوبين للمشاركة الفعالة

الحصـوت علــى درع مـن رئــيس الجمعيـة الســعودية للعلـوم الزراعيــة علـى الجهــود المتميـزة فــي نشـاطات الجمعيــة خـالت دورتهــا  11
 هـ( .1425-1423الثانية )

د المبذولـــة للتعريـــ  بنفـــة النيمـــاتودا وطـــر  مكافحتهـــا درع مقـــدم مـــن مؤسســـة لحـــاء للتجـــارة والتســـويق الزراعـــي علـــى الجهـــو  12
 هـ( .22/10/1423)

شــهادة شــكر وتقــدير مــن معــالي مــدير الجامعــة للــدور اإليجــابي والمســاهمة البنــاءة فــي فعاليــات أســبوع الجامعــة والمجتمــع   13
 هـ .1/4/1425 – 27/3الخامس الذي أقيم في الفترة من 

ــــة )الحصــــوت علــــى المركــــز األوت   14 -13لألبحــــا  المتميــــزة المقدمــــة مــــن النــــدوة الثانيــــة للجمعيــــة الســــعودية للعلــــوم الزراعي
 هـ(15/1/1426

ثــال  شــهادات شــكر وتقــدير مــن معــالي مــدير الجامعــة وعميــد الكليــة ورئــيس القســم للــدور اإليجــابي والمســاهمة البنــاءة فــي   15
 هـ( . 1427ثاني فعاليات مرور خمسين عامًا على تسسيس الجامعة )جمادي ال

شهادة شكر وتقدير من رئيس قسم وقاية النبات للدور االيجابي والمساهمة المتميزة في أعمات برام  الدكتوراه بالقسـم لفروعـه  16
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 هـ .1428 - 1425الثالثة ) علوم أمراض النبات وعلوم الحشرات وعلم مبيدات االفات( خالت الفترة من 

قســم وقايـــة النبــات للــدور االيجــابي والمســـاهمة المتميــزة فــي أعمـــات لجنــة التقــويم واالعتمـــاد  شــهادة شــكر وتقــدير مـــن رئــيس 17
 هـ .1428بالقسم لعام  األكاديمي

شــهادة شــكر وتقــدير مــن رئــيس الجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة علــى مــا قدمــه مــن جهــود متميــزة للجمعيــة لرئاســته هيئــة   18
 هـ .1428 -هـ 1426للجمعية السعودية للعلوم الزراعية للدورة الثالثة خالت الفترة من تحرير سلسلة اإلصدارات العلمية 

خطاب شكر وتقدير من رئيس الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في المشاركة الفاعلـة والجهـود الملموسـة التـى أسـهم  فـي   19
-هــ فـي رحـاب جامعـة الملـك سـعود1429ربيـع األوت  12-10نجاح المؤتمر الدولي الرابع للتنمية والبيئـة خـالت الفتـرة مـن 

 الرياض.

خطاب شكر وتقدير من معـالي مـدير الجامعـة بمناسـبة إصـدار " دليـل االجهـزه العلميـة بكليـة علـوم األغذيـة والزراعـة بتـاريخ  20
 هـ .1429/ 4/12

لقاء التعريفي الخامس لقسم وقاية النبات للطلبة شهادة شكر من رئيس قسم وقاية النبات بالكلية للجهود المتميزة في تنسيق ال 21
 هـ .1429/1430غير المتخصصين للفصل الدراسي األوت 

شهادة شكر من رئيس قسم وقاية النبات بالكلية للجهود المتميزة في تنسيق اللقاء التعريفي السادس لقسم وقاية النبات للطلبـة  22
 هـ .1430/ 22/4هـ   بتاريخ 1429/1430غير المتخصصين للفصل الدراسي الثاني 

شــهادة شــكر وتقــدير مــن عميــد الكليــة للــدور اإليجـــابي والمســاهمة المتميــزة فــي أعمــات المعــرض المصــاحب ألســبوع زراعـــة  23
 هـ.5/4/1430-1الشجرة الثاني والثالثين المقام بالمركز الثقافي لجامعة دار العلوم بالرياض خالت الفترة من 

ل من  رئيس قسـم وقايـة النبـات و كـذلك مـن المشـرم علـى الوحـدة اإلعالميـة بالكليـة للجهـود المتميـزة فـي شهادة شكر من ك 24
تنســيق حلقــة النقــاش الطالبيــة األولــي " وقفــات و تســاؤالت " عــن الــزالزت والبــراكين فــي الشــمات الغربــي مــن المملكــة العربيــة 

 هـ .1430/ 1/6السعودية وتسثيرها على المحاصيل الزراعية " بتاريخ 

شكر وتقدير من معالي مـدير الجامعـة لـرئيس قسـم وقايـة النبـات  كتاب شكر من رئيس قسم وقاية النبات مبني على   كتاب 25
  هـ .1430/ 15/6بمناسبة إقامة نشاط ثقافي طالبي بتاريخ 

مجلس مركز بحـو  كليـة علـوم  خالت العضوية في المبذولةدرع و خطاب شكر من عميد البحث العلمي بالجامعة للجهود   26
 هـ .10/1430/ 25هـ و حتى 25/10/1425األغذية والزراعة من 

شهادة و كتاب شكر وتقدير ) خطاب شكر وتقدير ( من وكيـل أمانـة مدينـة الريـاض ومـن مـدير عـام الحـدائق وعمـارة البيئـة  27
هــ للمشـاركة فـي 1432/  11/3وتـاريخ  70ريـاض  رقـم اإلدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة وكالة الخدمات أمانة منطقـة ال

فــي إدارة  –هــ  . 11/1431/ 27-26،  23-22الورشـة  التدريبيـة " تشـغيل وصـيانة المشـاتل "  والتــي عقـدت فـي الفتـرة  
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ة الملــك إدارة الخــدمات ، أمانــة منطقــة  الريــاض، بالتعــاون مــع كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة ، جامعــ الحــدائق وعمــارة البيئــة،
 سعود.

اإلســتراتيجية  علــي المشــاركة فــي حلقــة النقــاش "  ألبحــا  الشــباب شــهادة شــكر وتقــدير مــن األمــين العــام للمركــز الــوطني  28
نظمهــا المركـز الــوطني ألبحـا  الشــباب بالتعـاون مــع وزارة االقتصــاد لتـي ا"  الوطنيـة للشــباب فـي المملكــة العربيـة الســعودية 

 هـ  . 2/1432 /4معة الملك سعود يوم السب  والتخطي  في رحاب  جا

شــهادة تقــدير مــن الجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة تســلمه مــن يــدي رئــيس الجمعيــة  للمســاهمة فــي أعمــات جنــاح معــرض   29
هــ  للجهـود المتميـزة 2/1432/ 7-6الجمعية بالمعرض المصاحب لملتقى الجمعيـات العلميـة األوت بالجامعـة فـي الفتـرة مـن 

 التي أثمرت بفوز جناح الجمعية بالمركز األوت بين أجنحة الجمعيات المشاركة. 

شــهادة تقــدير مــن المشــرم علــى كرســي أبحــا  النخيــل و التمــور بقســم وقايــة النبــات ) كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة  جامعــة  30
يم  ورشــة العمــل  والــدورة التدريبيــة الثانيــة الملــك ســعود علــى الــدور االيجــابي والمســاهمة البنــاءة فــي  المشــاركة فــى لجنــة تنظــ

 هـ  .3/1432/ 20-16لزراعة النخيل وإدارة سفاته والتي عقدت في الفترة  

ممثلة في اإلدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة على المشاركة  –وكالة الخدمات  –شهادة شكر من أمانة منطقة الرياض  31
 م2011مهرجان ربيع الرياض السابع  ليات معرض ربيع الرياض يمن فعاالمتميزة 

شهادة شكر وتقدير من عميد الكلية ) كلية علوم األغذية والزراعة ( وكذلك رئيس اللجنة المنظمة لجناح الكلية في مهرجان   32
 هـ 1432/ 5/ 11-1ربيع الرياض السابع للجهود المتميزة التي ساهم  في نجاح جناح الكلية في الفترة من 

درع مــن الجمعيــة الســعودية للعلــوم الزراعيــة  تســلمه مــن يــدي صــاحب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن عبدالمحســن أميــر    33
المــؤتمر الــدولي الرابــع للزراعــة و التنميــة الريفيــة  تحــ  شــعار : الزراعــة المســتدامة نمــاء وبقــاء  "    افتتــاحمنطقــة حائــل فــي 

 هـ  حائل.5/4/1432-1ة. في الفترة بتنظيم الجمعية السعودية للعلوم الزراعي

هـــ. ( تسـلمه مــن يــدي 28/5/1432-27درع مـن كليــة علـوم األغذيــة والزراعــة  للجهـود المبذولــة  فـي يــوم المهنــة السـادس ) 34
هـــ.وكذلك  شــهادة شــكر وتقــدير مــن عميــد كليــة علــوم 27/5/1432معــالي مــدير الجامعــة  فــي افتتــاح يــوم المهنــة الســادس 

راعـــة و رئـــيس اللجنـــة المنظمـــة علـــى مـــا بذلـــه مـــن جهـــود ســـاهم  فـــي أنجـــاح يـــوم المهنـــة الســـادس والفعاليـــات األغذيـــة والز 
 هـ  1432/ 5/ 28-27المصاحبة في الفترة من 

هـــ   مــن ســعادة األســتاذ الــدكتور عميــد 1432/ 16/7وتــاريخ   205990/7/3كتــاب شــكر )خطــاب شــكر وتقــدير ( بــرقم  35
ديم االستشـارة الموفقـة فـي اجتماعـات لجنـة اإلعـداد لمشـاركة الكليـة فـي األنشـطة والفعاليـات داخـل الكلية على الجهـود فـي تقـ

 هـ 1432/ 1431وخارج الجامعة للعام الدراسي 

/ 1431شــهادة شــكر وتقــدير مــن رئــيس قســم وقايــة النبــات علــى الجهــود المبذولــة فــي لجنــة يــمان الجــودة للعــام الجــامعي   36
 هـ.1432/ 19/7القسم في المزرعة التعليمية  بتاريخ  ألنشطةيد رئيس القسم في الحفل الختامي  هـ   تسلمها من1432
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شــهادة شــكر وتقــدير مــن رئــيس قســم وقايــة النبــات علــى الجهــود المبذولــة فــي رئاســة وحــدة الشــؤون الطالبيــة للعــام الجــامعي  37
/ 19/7شــطة القســم فــي المزرعــة التعليميــة  بتــاريخ هـــ  تســلمها مــن يــد رئــيس القســم فــي الحفــل الختــامي ألن1432/ 1431
 هـ.1432

درع  مــن كليــة علــوم األغذيــة و الزراعــة  تســلمه مــن يــدي وكيــل الجامعــة  للجــودة والتطــوير األســتاذ الــدكتور حمــد ات الشــيخ   38
هــود المبذولــة فــي هـــ  علــى الج6/11/1432فــي الحفــل الســنوي للكليــة وبحضــور عميــد الكليــة و وكالئهــا فــي مســاء الثالثــاء 
 لجنة االعتماد األكاديمي بقسم وقاية النبات. في خيمة السكن الدرعية ،الرياض. 

درع من الجمعية السعودية للعلـوم الزراعيـة  تسـلمه مـن يـدي رئـيس مجلـس إدارة الجمعيـة  نظيـر ترأسـه الجلسـة األولـي فـي    39
ايــة القطــاع الزراعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية "   بتنظــيم بعنــوان :  أهميــة الحجــر الزراعــي فــي حم 34اللقــاء العلمــي 

 هـ  كلية علوم األغذية والزراعة، الرياض.13/11/1432الجمعية السعودية للعلوم الزراعية ، في 

ل والتمور شهادة شكر وتقدير من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمشاركته واسهامه في فعاليات المؤتمر العربي للنخي 40
مدينة الملك  -م قاعة المؤتمرات 2011ديسمبر  7-4هـ  الموافق  1433محرم 12-9م ، والذي أقيم في الفترة من 2011

 الرياض. –طريق الملك عبدهللا  –عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

هــ. ( تسـلمه مـن 24/5/1433-23درع من عمـادة كليـة علـوم األغذيـة والزراعـة  للجهـود المبذولـة  فـي يـوم المهنـة السـابع ) 41
 هـ.23/5/1433يدي معالي مدير الجامعة و وزير الزراعة   في افتتاح يوم المهنة السابع 

تمثيــل القســم فــي المعــارض لمــا  قدمــه مــن جهــود مميــزة فــي  و قســم  وقايــة النبــات ســوبنم شــهادة شــكر و تقــدير مــن رئــيس و 42
 هـ .1432/1433العام الجامعي خالت  والمهرجانات التي شارك  فيها الكلية 

شهادة شكر و تقـدير مـن رئـيس قسـم  وقايـة النبـات  لمـا  قدمـه مـن جهـود مميـزة فـي خدمـة لجنـة إدارة يـمان الجـودة خـالت  43
 هـ .1432/1433العام الجامعي 

مسـطحات الخضـراء فـي المالعـب درع من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للمشـاركة الفعالـة فـي الـدورة التدريبيـة    بعنـوان " ال 44
هـــ ،  معهـد إعــداد القــادة بالرئاسـة العامــة لرعايــة الشـباب ، بالتعــاون مــع 1434/محــرم/ 21-10الريايـية  "  فــي الفتــرة مـن 

 كلية علوم األغذية والزراعة ، جامعة الملك سعود

لفعالــة وجهــوده المميــزة خــالت مهرجــان علــى المشــاركة ا–وكالــة الخــدمات  –شــهادة شــكر وتقــدير مــن أمانــة منطقــة الريــاض  45
 هـ1434/ 12/3إلي   1434/ 3/3األسرة للنخيل و التمور األوت) جنيا ( المقام بمدينة الرياض خالت الفترة من 

في  في نجاح جناح جامعة الملك سعودعلى المشاركة الفعالة وجهوده المميزة –شهادة شكر وتقدير من عميد الكلية   46
 -3بمدينة الرياض خالت الفترة من - الذي نظمته أمانة منطقة الرياضللنخيل و التمور األوت) جنيا ( مهرجان األسرة 

 .هـ1434/ 12/3

شهادة شكر وتقدير من كلية علوم األغذية والزراعة تسـلمها مـن عميـد الكليـة  نظيـر الجهـود المميـزة والمشـاركة الفعالـة والتـي  47
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 هـ 19/6/1434-18ات يوم المهنة الثامن ، والذي نظمته الكلية في الفترة بتوفيق هللا ساهم  في نجاح فعالي

مهرجان األسرة في وجهوده المميزة  لةعاعلى المشاركة الف –وكالة الخدمات  –شهادة شكر وتقدير من أمانة منطقة الرياض  48
 هـ1435/ 8/4إلي   1435/ 29/3) جنيا ( المقام بمدينة الرياض خالت الفترة من الثانيللنخيل و التمور 

والعشــرون للجمعيــة الســعودية  ســع اتاللقــاء العلمــي الالــدمام تســلمها أثنــاء فعاليــات  جامعــة ،  كليــة العلــومدرع  مــن  49
لجهـود  فـي تنظـيم اللقـاء والمشـاركة هــ 27/4/1435-  25الـدمام فـي الفتـرة مـن جامعة في  المعقودلعلوم الحياة 

 .جنة العلميةورئيس جلسة وعضو الل في بحث

شهادة شكر وتقدير من كلية علوم األغذية والزراعة تسـلمها مـن عميـد الكليـة  نظيـر الجهـود المميـزة والمشـاركة الفعالـة والتـي  50
بالتعاون مع معهـد األميـر سـلطان ألبحـا   ، والذي نظمته الكلية (37أسبوع الشجرة )بتوفيق هللا ساهم  في نجاح فعاليات 

 هـ5/5/1435-2في الفترة  الصحراء وإدارة التشجير،البيئة والماء و 

اللجنــة المنظمــة لنــدوة التشــجير الســابعة عشــرة  ) المعهــد العربــي إلنمــاء المــدن وقســم االنتــاج النبــاتي بكليــة علــوم درع  مــن  51
المعهــد العربــي  األســتاع عبــدهللا بــن علــي النعــيم  رئــيسمعــالي تســلمه مــن يــدي تبــوك ( أمانــة منطقــة األغذيــة والزراعــة ، و 

 هـ21/5/1436-20في الفترة في رحاب منطقة تبوك،  إلنماء المدن ورئيس مجلس االمناء ،

 قسم االنتاج النباتي بكلية علوم األغذية والزراعةدرع من  52

بتنظـيم الجمعيــة لجمعيـة السـعودية للعلــوم الزراعيـة  المـؤتمر التاســع لمـن الجمعيــة السـعودية للعلـوم الزراعيــة  نظيـر "  شـهادة 53
 هـ  كلية علوم األغذية والزراعة، الرياض.25/4/1437-24السعودية للعلوم الزراعية ، في 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 خدمة الجامعة والمجتمع  –سابعا
تشــخيص واقتــراح طــر  المكافحــة لألمــراض النباتيــة النيماتوديــة الــواردة للقســم مــن المؤسســات  -1

 .حتى اآلن ( هـ1414من عام ).المملكة العربية السعوديةالحكومية واألهلية والمزارعين في 

_ 1417) المشارألة في إعداد أربعة ملصقات توعوية فدي مجدا  أمدراض النبدات النيماتوديدة. -2
 هـ (1420

 اآلن.هـ حتى 1418مرشد أكاديمي لمجموعة من طالب قسم وقاية النبات،  -3
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جتمـع )يـمن فعاليـات اللجنـة الفرعيـة ألسـبوع المشاركة في إعداد كتيب عن كلية الزراعة والم -4
 هـ1418الجامعة والمجتمع الثاني(. مطابع جامعة الملك سعود، 

المشاركة في إعداد كتيب عن البيئة الزراعية وإسهامات كلية الزراعة في مجات البيئـة )يـمن  -5
 هـ.1418ك سعود، فعاليات اللجنة الفرعية ألسبوع الجامعة والمجتمع الثاني(. مطابع جامعة المل

 -هــــ( 1419-1392المشــاركة فـــي إعـــداد إصــدار ملخصـــات األبحـــا  لقســم وقايـــة النبـــات ) -6
 ) صاحب الفكرة (. هـ.1420مطابع جامعة الملك سعود، 

المشــاركة فــي إعــداد كتــاب بعنــوان كليــة الزراعــة: إشــعاع فــي مســيرة التنميــة ، يــمن فعاليــات  -7
الجامعــــة ومئويــــة التسســــيس( . مطــــابع جامعــــة الملــــك ســــعود، أســــبوع الجامعــــة والمجتمــــع الثالــــث )

 ) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات( هـ.1420
تحكيم أورا  بحثية لـبعش المجـالت العلميـة والنـدوات المتخصصـة والجـوائز المحليـة وتحكـيم  -8

 مــع .ج497(  2البحــث الميــداني لطالبــات قســم علــم االجتمــاع  البحــث الميــداني )  تاســتبيانا
 هـ.1420

مطــابع جامعــة  -المشــاركة فــي إعــداد ملــف مقــررات قســم وقايــة النبــات لمرحلــة البكــالوريوس  -9
 ) صاحب الفكرة (. هـ.1420الملك سعود، 

مطــابع جامعــة  -المشــاركة فــي إعــداد ملــف مقــررات قســم وقايــة النبــات لمرحلــة الماجســتير  -10
 ) صاحب الفكرة (. هـ.1420الملك سعود، 

 .) صاحب الفكرة (. هـ.1422مشاركة في إعداد دليل وحدة وسائل اإليضاح بالقسم ال -11
برنـــام  األرض الطيبـــة )البرنـــام  الزراعـــي( ،  المشـــاركة فـــي بعـــش البـــرام  اإلذاعيـــة مثـــل: -12

 هـ1424 وبرنام  في دائرة البحث العلمي
 هـ. 1425وت المشاركة في تحديث دليل كلية علوم األغذية والزراعة، ربيع األ -13
أحمــــد عبــــد الســــميع دوابــــة، وعمــــرو علــــي فهــــد عبــــد هللا اليحيــــى، أحمــــد ســــعد الحــــازمي،  -14

هـــ " تعــاون مختبــر أمــراض النبــات النيماتوديــة مــع القطــاع الزراعــي 1426الشــربيني. ربيــع األوت 
وت بالمملكة" . مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. سجل التجارب الناجحة ، ربيـع األ

 .144-139جامعة الملك سعود، ص  –الرياض  -هـ 1426
 مقاالت أو مقابالت متفرقة في جريدة الرياض، رسالة الجامعة، وعالم الغذاء. -15
أمـراض  -المشاركة في إعداد كتاب " قاموس المصطلحات العلمية في مجـات وقايـة النبـات" -16

 النبات النيماتودية .
ــــل  -17 ــــي إعــــداد دلي ــــة المشــــاركة ف ــــب المؤلف ــــة والزراعــــة مــــن الكت ــــوم األغذي ــــة عل إصــــدارات كلي

) صــــاحب الفكــــرة + جمــــع . هـــــ. 1427والمترجمــــة والنشــــرات البحثيــــة واإلرشــــادية، ربيــــع الثــــاني 
 وتنسيق المعلومات(
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المشــاركة فــي إعــداد كتــاب كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة فــي خدمــة المجتمــع )الجــزء األوت(،  -18
 ) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات(. هـ. 1427ربيع الثاني 

 
إشعاع في مسيرة التنمية )الطبعة  –المشاركة في تحديث كتاب كلية علوم األغذية والزراعة  -19

 هـ. 1427الثانية(، ربيع الثاني 
 1428ربيـع أوت  –إعداد مطوية عن   " الوحدة  اإلعالمية بكلية علـوم األغذيـة والزراعـة   -22
 هـ.
 " الطبعــة األولــي  مســيرة عطــاء "شــاركة فــي إعــداد كتيــب  "كليــة علــوم األغذيــة والزراعــة  الم -22

 هـ. 1430 و الطبعة الثانية هـ 1428ربيع أوت 
المشــاركة فــي إعــداد كتيــب  " دليــل االجهــزة العلميــة بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة     ربيــع  -23

 مات(و عل) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المهـ.  1429ثاني  
 هـ.  1429    "المشاركة في دعداد كتيب " دليل  كلية علوم األغذية والزراعة باللغة االنجليزية  -24
كليـــــة علـــــوم األغذيـــــة والزراعـــــة     الـــــوظيفي لخريجـــــي دليل الـــــالمشـــــاركة فـــــي إعـــــداد كتيـــــب  "  -25

 ) صاحب الفكرة + جمع وتنسيق المعلومات(. هـ.  1430
كليـــة علــــوم يــــوم المهنـــة الســـادس ) شـــراكة متكاملـــة( بكتيـــب  " دليـــل  المشـــاركة فـــي إعـــداد -26

 )جمع وتنسيق المعلومات( هـ.1432 جماد األوت   -األغذية والزراعة  
المشاركة في تحرير و إعداد كتيب " دليل يوم المهنة السـابع ) شـراكة متكاملـة( بكليـة علـوم  -27

 ع وتنسيق المعلومات(هـ. )جم1433جماد األوت    -األغذية والزراعة  
المسـئوت عــن تحريــر  و إعــداد كتيـب    " دليــل يــوم المهنــة الثـامن ) شــراكة متكاملــة( بكليــة  -28

 هـ. )جمع وتنسيق المعلومات(1434جماد الثانية    -علوم األغذية والزراعة  
  -عــة  المســئوت عــن تحريــر  و إعــداد كتيــب   " التقريــر الســنوي لكليــة علــوم األغذيــة والزرا  -29

 )جمع وتنسيق المعلومات(. ـوحتى اآلن ،  هـ1432/1433 من عام 
 

نسست هللا أن تكون هذه السيرة عونا على الطاعة ، وكذلك أدعو بدعاء الرسوت الوارد فـي صـحيح 
 مسلم " اللهم إني أعوذ بك من زوات نعمتك ، وتحوت عافيتك ، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك" . 


