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 السيرة الذاتية

 :البيانات الشخصية

 فيصل بن سلطان السبيعي  :االسم 

 .م33/3/1611هـ الموافق3/11/1331: تاريخ الميالد

 الخرج: مكان الميالد

 سعودي: الجنسية

 متزوج: الحالة االجتماعية

  ريفيجتمع الجامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية الزراعة، قسم اإلرشاد الزراعي والم: العنوان
 .11611المملكة العربية السعودية ــ الرياض  3612. ب.ص

 : والفاكس الهاتفأرقام 

   6173136- 6173616 – 6173661: المكتب 

 6173311 -6173611 : الفاكس

 subaiee@ksu.edu.sa: البريد االليكتروني

 :المؤهالت العلمية

 الواليات المتحـد  ) بنسلفانيا ــ جامعة والية  التعليم اإلرشادي والزراعي: ـ الدكتوراه
التعلـــيم  تخطـــيط وتمـــويم بـــرام : التخصـــص الـــدقيق. )هــــ1633فـــي ( األمريكيـــة 
 .(اإلرشادي

  درجــــة ماجســــتير العلــــوم فــــي البســــاتين كليــــة الزراعــــة جامعــــة الملــــك ســــعود فــــي
 .(غابات : التخصص الدقيق.) هـ1611

 ية الزراعة والطب البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص بساتين وغابات كل
 .جيد جدا  هـ  تمدير 1626مصيم في البيطري فرع جامعة الملك سعود بال
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 :التاريخ الوظيفي واللجان

  وكيــــــــــل كليــــــــــة علــــــــــوم األغذيــــــــــة والزراعــــــــــة للتطــــــــــوير والجــــــــــود  اعتبــــــــــارا  مــــــــــن
  .ه حتى تاريخه33/11/1631

 رفـي لمشرف على كرسي المجموعـة السـعودية لحبحـاا والتسـويق لالقتصـاد المعا
 . هـ 31/1/1633بتاريخ 

  حتى تاريخه هـ1631مستشار غير متفرغ بوزار  الزراعة منذ. 

  رئيس الفريق البحثي الخاص بدراسة تـوطين تمنيـات تنميـة الاابـات لتعزيـز دورهـا
البيئــــي فــــي منطمــــة الريــــاض،  ــــمن مشــــاريع الخطــــة الوطنيــــة للعلــــوم والتمنيــــة 

 (.ENV514-02-08:مشروع رقم)

  البحثي الخاص بدراسة سبل االستفاد  من التمنية الزراعية الحديثـة  رئيس الفريق
نتاجية التمور بالمملكة العربية السعودية والممول مـن مدينـة  في تحسين نوعية وا 

 (.61-37-أت)الملك عبد العزيز للعلوم والتمنية 

  رئيس مكتب التعليم اإلرشادي والزراعي للدراسات واالستشارات بمعهد الملك عبد
 .هلل للبحوا والدراسات االستشارية بجامعة الملك سعودا

  جامعـة الملـك سـعود  -و اللجنة العلميـة لنـدو  هيكلـة الكليـات الواقـع والطمـو ع
 . هـ 1/3/1633بتاريخ 

 جامعـــة الملـــك ســـعود لالعتمـــاد  تع ــو الفريـــق العلمـــي لمشـــروع توحيـــد اســـتبيانا
 . هـ 1633عماد  الجود   -األكاديمي

 ميــيم زيــاد  رواتــب أع ــال هيئــة التــدريس الجــدد والمتعاقــدين بكليــة رئــيس لجنــة ت
 .هـ 1636- 33/3/1633علوم األغذية والزراعة بتاريخ 

   ع ـــو لجنـــة توزيـــع ممـــرات مبنـــى توســـعة كليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة بتـــاريخ
 .هـ11/12/1633

 ة نائــــب رئــــيس الفريــــق اإلشــــرافي علــــى الخطــــة اإلســــتراتيجية لكليــــة علــــوم األغذيــــ
 .هـ 33/1/1633والزراعة اعتبارا  من 

  نائــب رئــيس لجنــة االعتمــاد األكــاديمي بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة اعتبــارا  مــن
 .هـ33/1/1633

  ع ـــو لجنـــة األشـــراف علـــى وحـــد  تمنيـــة المعلومـــات والبوابـــة االليكترونيـــة بكليـــة
 .هـ33/13/1631علوم األغذية والزراعة اعتبارا  من 
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 اإلســــتراتيجية بكليــــة علــــوم األغذيــــة والزراعــــة اعتبــــارا  مــــن  ع ــــو لجنــــة الخطــــة
 .هـ33/13/1631

  مدير عام شؤون المدارس والطالب بمبادر  الشـراكة مـع المـدارس بمؤسسـة الملـك
م ب /3232عبـــد العزيـــز ورجالـــه للموهبـــة واإلبـــداع وفـــق الموافمـــة الســـامية رقـــم 

 . هـ36/12/1631هـ حتى 1/11/1632اعتبارا  من  1/12/1632بتاريخ 
  ممـــرر لجنـــة البوابـــة االليكترونيـــة والحاســـب ادلـــي بمركـــز اإلرشـــاد الزراعـــي للعـــام

 .هـ1636/1632الجامعي 
  ممرر لجنة البوابـة االليكترونيـة والحاسـب ادلـي بمسـم اإلرشـاد الزراعـي والمجتمـع

 .هـ1636/1632الريفي للعام الجامعي 
 اإلرشـاد الزراعـي والمجتمـع الريفـي  بمسـم ممرر لجنـة التمـويم واالعتمـاد األكـاديمي

 .هـ1636/1632للعام الجامعي 
  ممرر لجنة استمطاب الباحثين المتميزين والمحافظة عليهم بمسم اإلرشاد الزراعي

 .هـ1636/1632للعام الجامعي  والمجتمع الريفي
  ع ـــو لجنـــة االعتمـــاد األكـــاديمي لكليـــة علـــوم األغذيـــة والزراعـــة للعـــام الجـــامعي

 .هـ1636/1632
  خبيــر اإلرشــاد الزراعــي الــوطني لمشــروع تحســين لدار  ميــاه الــري فــي المملكــة– 

ـــــين وزار  الزراعـــــة ومنظمـــــة األمـــــم المتحـــــد  لحغذيـــــة  ـــــي ب ـــــة التعـــــاون الفن اتفاقي
 .3226 -والزراعة

 الرابع للبيئة والتنميـة بتنظـيم مـن الجمعيـة  يرئيس اللجنة اإلعالمية للمؤتمر الدول      
ــا  13-12وم الزراعيــة بالتعــاون مــع جامعــة أســيوط فــي الفتــر  مــن لســعودية للعل

 .3/3223 / 32 -13 الموافقهـ 1636لعام ربيع األول 
  أســــتاذ مشــــارك بمســــم اإلرشــــاد الزراعــــي والمجتمــــع الريفــــي بكليــــة علــــوم األغذيــــة

 .هـ1633/ 31/3والزراعة بجامعة الملك سعود بتاريخ 
 للمهـا العربــي فــي الجزيــر  العربيــة الــذي  رئـيس اللجنــة اإلعالميــة للمــؤتمر العــالمي

ولـي  الملكـي نظمته الجمعية السـعودية لعلـوم الحيـا  تحـت رعايـة صـاحب السـمو
 .هـ1633ربيع ثاني  1للى  6العهد في الفتر  من 

  هـ1633ع و الفريق الفني لتمويم الكليات العلمية بجامعة الملك سعود. 
 ر  الزراعـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة بـــــوزا  ع ـــــو اللجنـــــة العليـــــا ل رشـــــاد الزراعـــــي

 .هـ1633السعودية منذ 
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 المشرف على وحد  التمويم واالعتماد األكاديمي بكلية علوم األغذية والزراعة من 
حتــــى الفصــــل الثــــاني للعــــام  هـــــ1631/1631الفصــــل الثــــاني للعــــام الجــــامعي 

 .هـ1632/ 1636الجامعي 
 عةع و لجنة شؤون المياه بكلية علوم األغذية والزرا. 
  ع و لجنة تطوير مجلة عـالم الحيـا  اإلخباريـة التابعـة للجمعيـة السـعودية لعلـوم

 هـ 1/1/1636للى هـ1/3/1631بتاريخ الحيا  
  ع و هيئة التحرير بمجلة عالم الحيا  اإلخبارية التابعة للجمعية السعودية لعلوم

 .هـ 1/1636/ 1للى  هـ1/3/1631 بتاريخالحيا  
 لجمعيــــــة علــــــوم الحيــــــا   الحيــــــا  اإلخباريــــــة التابعــــــة رئــــــيس تحريــــــر مجلــــــة عــــــالم

  .هـ 1/1/1636للى  هـ1/1/1633 من السعودية
  ع ــــو مجلــــس لدار  محطــــة األبحــــاا والتجــــارب الزراعيــــة بكليــــة علــــوم األغذيــــة

 .هـ1631ـ 1636والزراعة للعام الجامعي 
  ـهـ31/13/1636 منمدير مركز اإلرشاد الزراعي بكلية علوم األغذية والزراعة 

 .هـ1/11/1632للى 
 مــن رئــيس قســم اإلرشــاد الزراعــي والمجتمــع الريفــي بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة 

  .هـ1/11/1632للى  هـ31/13/1636
  (.هـ1631ــ 1636)ع و مجلس الكلية للعام الجامعي 

  ـــ جامعــة ـــ كليــة الزراعــة ـ أســتاذ مســاعد بمســم اإلرشــاد الزراعــي والمجتمــع الريفــي ـ
  .هـ1633/ 32/3 -31/13/1633 الملك سعود من

  محا ـر بمسـم اإلرشـاد الزراعــي والمجتمـع الريفـي ـــ كليــة الزراعـة ـــ جامعـة الملــك
 .هـ11/7/1613 بتاريخسعود 

  مساعد مدير لدار  االئتمان في المركـز الرئيسـي للبنـك الزراعـي العربـي السـعودي
 . هـ16/7/1613 للىهـ 6/1/1617من 

 تمـــــان فـــــي المركــــز الرئيســـــي للبنــــك الزراعـــــي العربـــــي باحــــا زراعـــــي ــــــ لدار  االئ
 .هـ3/1/1617 للىهـ 31/12/1611السعودي من 

 للـــىهــــ 1/1/1611مشـــروع تشـــجير مطـــار الملـــك خالـــد الـــدولي مـــن  عـــام مـــدير 
 .هـ36/12/1611

  مدير تشجير منطمة الصاالت والمنطمة المساند  في مطار الملك خالـد الـدولي (
 .هـ32/6/1611 للىهـ 31/12/1612ن م( معار من البنك الزراعي 

 هـ وحتى 1/7/1612من  ةباحا زراعي ــ البنك الزراعي ــ مكتب محافظة الخرم
  .هـ36/12/1612
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  :المنشورة األبحاث

 داهلل سعد المديهش، الحاج أحمد الحاج، ، فهد ناصر البركه، عبالسبيعي، فيصل سلطان
االحتياجات اإلرشادية لمزارعي منطمة حائل في مجال (. 3213. )محمد التوم أبو رزيمة

. أ3و 13 .جامعة الملك سعود -مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية. تسميد النخيل
321- 336. 

 لسكان بواقع المياه في وعي ا(. 3213. )حسين أحمد ال عباس، فيصل سلطان السبيعي
كلية الزراعة -مجلة الجديد في البحوا الزراعية. مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية

 .616-661، (3) 13 .جامعة االسكندرية. سابا باشا–

 مصادر معلومات مزارعي النخيل بمنطمة المدينة (. 3213. )السبيعي، فيصل سلطان
  (.3) ،16. جامعة الماهر  –مجلة كلية الزراعة . ةالمنور  بالمملكة العربية السعودي

121-111. 

  السبيعي، فيصل سلطان، صديق الطيب منير، يوسف ناصر الدريهم ، لبراهيم محمد
تبني مزارعي النخيل في منطمة الدمام بالمملكة العربية السعودية (. 3213. )الشهوان

( 6) 32، ة الخلي  العربيمجلة جامع. لبعض تمنيات وطرق مكافحة األمراض وادفات
166-327.  

 Baig, M., Sultan Al-Subaiee, F., Ahmad, S., and Straquadine, G.S. 
(2010). Sustainable Agriculture Ensures Sustainable Rural 
Development: A Reality or a Myth, Chapter 4 in the Global Food 
Security: Rethinking Agricultural and Rural Development Paradigm 
and Policy.  Co-edited by M. Behnassi and S. Draggan, Springer, 
Netherlands.   
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  المســتوا المعرفــي والمهــاري بالزراعــة البيئيــة بــين مزارعــي . ســلطان 1السـبيعي، صــعيبان

جمهوريــة . مجلــة اإلســكندرية للتبــادل العلمــي. لعربيــة الســعوديةمركــز الــدلم فــي المملكــة ا

 .11ـ  1(:  1)  37، 3221. مصر العربية

                                                 
1

 هـ22/12/1421تم تغيير االسم األول  إلى فيصل بتاريخ  

http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/PublishedPapers.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/PublishedPapers.aspx
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.usab-tm.ro/index.php?id=192
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract4.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract4.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract4.aspx


 6 

 اتجاهـــات المـــزارعين نحــو الزراعـــة المســتدامة فـــي محافظـــة . الســبيعي، صـــعيبان ســلطان

ــــة، كليــــة الزراعــــة، جامعــــة المــــاهر ، . خــــرج بالمملكــــة العربيــــة الســــعوديةال المجلــــة العلمي

   .316ـ 166(: 3) 17، 3221. جمهورية مصر العربية

 لمزارعـــــي محافظـــــة الحريـــــق  الطـــــرق اإلرشـــــادية المف ـــــلة. الســـــبيعي، صـــــعيبان ســـــلطان

 -32( 1)، 3227.مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية . بالمملكة العربية السعودية

33. 

 إلرشــاد الزراعــي تمــويم أثــر الــدور  التدريبيــة فــي ا (.3221) .الســبيعي، صــعيبان ســلطان

ـــى معـــارف العـــاملين اإلرشـــاديين بـــوزار  الزراعـــة ـــوم األغذيـــة . عل مركـــز بحـــوا كليـــة عل

  نشــر  بحثيــة رقــم. والزراعــة، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية

(166.)   

 AL-Subaiee, S. Edger, P., Joan, S. Extension agents perceptions regarding 

sustainable agriculture in the Riyadh region of Saudi Arabia. Journal of 

International Agricultural and Extension Education, 2005,12 (1): 5-14 

 فعاليـات . نصرون، تاج الدين حسين، يوسف سراج علي، صـعيبان بـن سـلطان السـبيعي

مجلة جامعـة الملـك . معاملة بذور األشجار المحلية بالالي في المال لكسر حالة السكون

  .133ــ113(: 1)، 1613. العلوم الزراعية12سعود،م

 1. اج الـــدين حســـين، يوســـف ســـراج علـــي، صـــعيبان بـــن سلطــــان السبيعــــينصـــرون، تـــ .

ـــرات بيئـــات اإلنبـــات علــى نســبة وســرعة لنبــات بــذور بعــض أنــواع األشــجار الناميــة  تأثي

ــ 63(: 3) 1616. العلــوم الزراعيــة 11مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م. بمنطمــة الريــاض ـ

126 . 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract2.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract2.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract2.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstracts.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstracts.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstracts.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract3.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract3.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract3.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Pages/Abstract3.aspx
http://www.aiaee.org/archive/Vol-12.1.pdf
http://www.aiaee.org/archive/Vol-12.1.pdf
http://www.aiaee.org/archive/Vol-12.1.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Documents/بحث%20معاملة%20البذور.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Documents/بحث%20معاملة%20البذور.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Documents/بحث%20معاملة%20البذور.pdf
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 اإلشراف وتحكيم الرسائل العلمية  

  عـــديل أف ـــل بعنـــوان : بئيس علـــى رســـالة الماجســـتير بالمســـم للطالـــالمشــرف الـــر

اتجاهــات العــاملين اإلرشــاديين نحــو اســتخدام اإلرشــاد االليكترونــي فــي المملكــة "

بموجــب موافمــة عمــاد  الدراســات العليــا علــى البحــا ولجنــة " .العربيــة الســعودية

 . هـ 1636/ 11/7اإلشراف بتاريخ 

 حسـين أحمـد : حكم على رسالة ماجستير الطالب المشرف الرئيس وممرر لجنة ال

ــــوان  ــــاس بعن ــــة نجــــران "ســــعود ال عب ــــاه بمدين مســــتوا وعــــي الســــكان بواقــــع المي

 . هـ 1633تاريخ المناقشة واإلجاز  ". بالمملكة العربية السعودية

 محمـد التـوم : المشـرف الـرئيس وممـرر لجنـة الحكـم علـى رسـالة ماجسـتير الطالـب

دراسـة تحليليـة لتبنـي المـزارعين لـبعض تمنيـات لنتـاج " زيمة معيطين بعنـوانأبو ر 

تــاريخ مــند الدرجــة . ورعايــة النخيــل بمنطمــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية

 . ه 31/6/1633

 عبــد العزيــز : المشـرف الــرئيس وممـرر لجنــة الحكـم علــى رسـالة ماجســتير الطالـب

اإلرشـــادية التســـويمية لمنتجـــي التمـــور االحتياجـــات " بـــن فا ـــل الشـــهري بعنـــوان

 .  ه 6/1/1636بمحافظة الخرج، تاريخ  المناقشة واإلجاز  

 بدر محسـن : المشرف المساعد وع و لجنة الحكم على رسالة ماجستير الطالب

بعض العوامل المؤثر  في ترشيد استخدامات الميـاه فـي المطـاع " بعنوان  عتيبيال

 .هـ 3/6/1631المناقشة واإلجاز   تاريخ " الزراعي بمنطمة الرياض

 تحكيم عد  بحوا لبعض المجالت العلمية. 
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 :النشاط التدريسي

يـة تدريس الممررات األكاديمية التالية في قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفـي بكليـة علـوم األغذ
 :والزراعة

 122 لشراف دراسات عليا  رشد 
 176 رشد  نظريات االتصال في اإلرشاد الزراعي 
 371 الطرق والمعينات اإلرشادية رشد 
 162 دراسات خاصة رشد 
 323 مهارات االتصال رشد 
 173  تخطيط وتمويم البرام  متمدمرشد 
 621 رشد تدريب ميداني 
 111 التاير التكنولوجي في مجال الزراعة رشد 

 373 تخطيط وتمويم البرام  اإلرشادية رشد 
 373 قياد  لرشادية زراعية رشد 
 373 رشد اإلرشاد الزراعي 
 321 أسس اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي رشد 

 :االهتمامات العلمية والبحثية

 تخطيط وتنفيذ وتمويم البرام  اإلرشادية 

  البحثية المتعلمة بمجتمع المعرفةالعلمية و  المجاالت 
 التنمية الزراعية المستدامة 
 تنمية وتدريب الموارد البشرية الزراعية 
 جتمع وتنميتهعة بالماستراتيجيات ارتباط الجام  
  صيانة الموارد الطبيعية وزياد  وعي المجتمع بم ايا البيئة 
 تنمية ونمل التمنية الزراعية 
 تمنية ونظم المعلومات واالتصاالت الزراعية 
 لدار  برام  العمل التطوعي وتطويره 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Publications/Courses.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Publications/Courses.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/13426/Publications/Courses.aspx
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 :وخطابات الشكر وشهادات التقديرجوائز التفوق العلمي 

 11111/1/1تور مـــدير جامعـــة الملـــك ســـعود رقـــم خطـــاب شـــكر مـــن معـــالي األســـتاذ الـــدك 
 .هـ36/11/1636بتاريخ 

 13للجمعيـة السـعودية للعلـوم الزراعيـة فـي الفتـر   جـائز  البحـا المتميـز فـي النـدو  الثانيـة-
 .هـ1631 /11/1

  شــــهادات تمــــدير مــــن ســــعاد  عميــــد كليــــة علــــوم األغذيــــة والزراعــــة فــــي مجــــاالت االعتمــــاد
 .األكاديمي

   للتفوق العلمي، سفير  زلعزيعبد ااألمير بندر بن سلطان بن  الملكي سمولا صاحب جائز
  .هـ1633 خادم الحرمين الشريفين في الواليات المتحد  األمريكية

  شهاد  تمدير الموظف المثالي من سعاد  مدير عام مطار الملك خالد الدولي بالرياض. 

 مافي الجامعي والتشايل الطالبي مجموعة شهادات تمدير وتفوق في النشاط االجتماعي والث
 . مرحلة الدراسة الجامعية في

 :الندوات والبرامج التعليمية والتدريبية  

 تالندوات والمؤتمرا

 الجـود  الثالـا الـدولي للتعلـيم فـوق الثـانوي بتنظـيم مـن الهئيـة الوطنيـة  ح ور مؤتمر
-7مام  فـي الفتـر  مـن للتمويم واالعتماد األكاديمي وجامعة الدمام والمنعمد بمدينة الد

  .هــــــــــــــ 1636/ 6/1

  ح ور المؤتمر السعودي الدولي لتمنيات البيئية بتنظيم  من مدينـة الملـك عبـدالعزيز
 .3213مايو  13للعلوم والتمنية  

  تنظــيم فعاليــات الحملــة التعريفيــة بأوقــاف الجامعــة بكليــة علــوم األغذيــة والزراعــة فــي
 .هـ 12/1/1633

 ــــافة كليــــة علــــوم األغذيــــة والزراعــــة لمافلــــة التعلــــيم االليكترونــــي  بتــــاريخ تنظــــيم است 
 .هـ 11/3/1633

  المشـــاركة فـــي لمـــال اإلرشـــاد الزراعـــي الســـابع برعايـــة معـــالي وزيـــر الزراعـــة بمحافظـــة
 هـ 12/3/1633-6الخرج ، بتاريخ 

  واالسـتيراد المشاركة بحلمة النمـاش الثالثـة لدراسـة األمـن الاـذائي بـين الزراعـة المحليـة
دراسات منتدا الرياض االقتصادي بدورتـه الخامسـة،  -واالستثمار الزراعي الخارجي

 .هــ 13/1/1633
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  رئاســة الجلســة الثالثــة لملتمــى اإلرشــاد الزراعــي الخــامس بمنطمــة الجــوف برعايــة ســمو
 .   هـ6/1/1633-3أمير المنطمة ومعالي وزير الزراعة بتاريخ 

  نــام  اللمــال العلمــي الواحــد والثالثــون للجمعيــة الســعودية المشــاركة بورقــة عمــل فــي بر
هـ بعنوان نظم المعرفـة الزراعيـة ودورهـا فـي التنميـة 6/11/1631للعلوم الزراعية في 

 .الريفية

 الرابــع للبيئــة  يالمشــاركة بورقــة علميــة عــن الزراعــة والتنميــة البيئيــة فــي المــؤتمر الــدول
للعلوم الزراعية بالتعاون مع جامعة أسيوط في والتنمية بتنظيم من الجمعية السعودية 

 . 3/3223/ 32 -13ق المواف هـ1636لعام  ربيع األول 13-12الفتر  من 

  ح ور المؤتمر الوطني األول للجود  في التعلـيم العـالي الـذي عمدتـه الهيئـة الوطنيـة
مـــن  للتمــويم واالعتمـــاد األكـــاديمي بالتعــاون مـــع كليـــة اليمامــة فـــي الريـــاض فــي الفتـــر 

 .هـ1633/ 16-11/3
 الـذي نظمتـه وزار  الزراعـة ( رئيس جلسة علميـة)األول لتبادل الخبرات  ياللمال الزراع

 .هـ 1633/ 3 /33-31في 
    الندو  الثالثة دفـاق البحـا العلمـي والتطـوير التكنولـوجي فـي العـالم العربـي، بمدينـة

ــــــ ــــــد العزي ــــــك عب ــــــر   زالمل ــــــي الفت ــــــة ف ــــــوم والتمني ـــــــ31للعل ــــــق 36/3/1631ـ هـــــــ، المواف
 .م16/6/3226ــ11

    نــــدو  مســــتمبل اإلبــــل فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية بالارفــــة التجاريــــة الصــــناعية
 .م3/3226/ 36ــ  33هـ الموافق 3/1631/ 3ــ  7بالرياض في الفتر  

  اللمال العلمي العاشر للجمعية السعودية للعلوم الزراعية بكليـة علـوم األغذيـة والزراعـة
 .م17/3/3226هـ الموافق 31/1/1631في  بالرياض

  نــدو  دور الزراعــة فــي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــي المملكــة المنعمــد  بالارفــة
 .هـ6/6/1636ـ  3التجارية والصناعية بالرياض في 

 زندو  حصر الاابات والمراعي في المملكة العربية السعودية بمدينة الملـك عبـد العزيـ 
 .هـ12/3/1636للعلوم والتمنية 

  هـ32/1/1636اللمال السنوي لجمعية العلوم الزراعية بكلية الزراعة. 

 

 

 



 11 

 :الدورات التدريبية

 :الدورات التدريبية المقدمة

  تمـــديم دور  عـــن طـــرق ووســـائل االتصـــال اإلرشـــادي بمركـــز التطـــوير، وزار  الزراعـــة
مراكـز التـدريب  بالتعاون مع منظمة األمـم المتحـد  لحغذيـة والزراعـة مشـروع تطـوير

 .هـ1636/ 1/7 -36/1بتاريخ 

 تخطـــــيط وتمـــــويم البـــــرام  عـــــن  بمو ـــــوعين المشـــــاركة فـــــي دور  اإلرشـــــاد الزراعـــــي
البرنام  التدريبي للمرشدين ن مل تفعيل االستفاد  من الدور   مورشة عو اإلرشادية 

 6/3/1636للـى  33/3من  الزراعيين المنعمد في مركز التطوير بالمصيم في الفتر 
  .هـ

  دار العلمية التدريبية للمدربين بوزار  الزراعة بمركـز  تمديم دور  تدريبية عن تخطيط وا 
منظمــــة األمــــم المتحــــد  لحغذيــــة ) الفــــاوع مشــــرو   ــــمن برنــــام  التطــــوير بالريــــاض

 .هـ1636وزار  الزراعة ر مراكز التدريب الزراعي بلتطوي (والزراعة

 لتـــي عمـــدتها لدار  اإلرشـــاد الزراعـــي بـــوزار  النـــدوات اإلرشـــادية ا تمـــديم المشـــاركة فـــي
 .م3226شركة سابك في عد  مناطق زراعية في المملكة لعام  الزراعة بالتعاون

 دور  اإلرشــاد الزراعــي التدريبيــة لمنســوبي وزار  الزراعــة بالتعــاون  تمــديم المشــاركة فــي
 . هـ1631 مع لدار  اإلرشاد الزراعي ومركز التطوير بالرياض

 الدور  التدريبية لمكافحة الحشائش ال ار  بمحا ر  عن تخطـيط  تمديم يالمشاركة ف
وتمــويم برنــام  لرشــادي فــي مجــال مكافحــة الحشــائش ال ــار  بمســم اإلرشــاد الزراعــي 

 .هـ11/11/1636في 
 بمو ـوع تخطـيط . الدور  التدريبية لتشايل وصيانة آليات الوقايـة تمديم المشاركة في

جال تشايل وصيانة آليات الوقاية وذلك بمركز التطوير وتمويم برنام  لرشادي في م
  هـ1/3/1636بالرياض في 

 الــدور  التدريبيــة فــي مجــال اإلرشــاد الزراعــي المعمــود  فــي مركــز  تمــديم المشــاركة فــي
    .هـ13/3/1636ـ 17التطوير اإلداري بالرياض في 

  الدورات التدريبية وورش العمل التي حصلت عليها: 

 عمــاد   –ود  مؤسســات التعلــيم العــالي فــي المــرن الحــادي والعشــرين دور  معــايير جــ
 .ه 13/12/1633-17تطوير المهارات جامعة الملك سعود بتاريخ 

 وكالـــة جامعـــة الملـــك  -المشـــاركة بورشـــة عمـــل مراجعـــة اســـتبيانات جاهزيـــة الكليـــات
 .ه 1/7/1633سعود للتطوير والجود  بتاريخ 
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  الجمعيــة الســعودية للعلــوم  -فــي زراعــة النخيــلالمشــاركة بورشــة عمــل آثــار التوســع
 .هــــــــــ 33/3/1633جامعة الملك سعود بتاريخ  –الزراعية 

  المشاركة بورشة عمل سياسات الملكية الفكرية للخطة الوطنية للعلوم والتمنية ومدينة
 .هـــــــــــــ 11/12/1633الملك عبدالعزيز للعلوم والتمنية، 

 بتنظــــيم وكالــــة  بــــرام  الدراســــات البينيــــة للمرحلــــة الجامعيــــة المشــــاركة بورشــــة عمــــل
 .هــــــــــ 31/1/1633الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بجامعة الملك سعود، 

  المشـــاركة بورشـــة عمـــل الخطـــة اإلســــتراتيجية للـــتعلم والتعلـــيم بجامعـــة الملـــك ســــعود
 .هــــــــــ 33/6/1633بتنظيم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، 

  المشاركة بورشة عمل كتابة ونشر األوراق العلمية بتنظيم من وكالـة الدراسـات العليـا
والبحــــا العلمــــي بجامعــــة الملــــك ســــعود ومدينــــة الملــــك عبــــدالعزيز للعلــــوم والتمنيــــة، 

 .هـــــــــــــ 11/6/1633

 ـــــــادرا ـــــــات األدال واألهـــــــداف والمب ـــــــة بطاق ت للخطـــــــة المشـــــــاركة بورشـــــــة عمـــــــل تعبئ
 .   هــــــ 13/3/1633، عماد  التطوير بجامعة الملك سعود. اإلستراتيجية للجامعة

 عمــاد  تطــوير المهــارات -دور  فــي لعــداد تمريــر الدراســة الذاتيــة للبــرام  األكاديميــة- 
 .هــ 1633  -الهيئة الوطنية للتمويم واالعتماد األكاديمي

  3/11-7هـــــ الموافــــق 32/11/1632-16دور  قيــــاد  األقســــام األكاديميــــة بتــــاريخ /
 .جامعة الملك سعود-عماد  تطوير المهارات 3226

  جامعـة -عماد  تطوير المهـارات. 3226/ 33/1-31دور  المياد  األكاديمية بتاريخ
 .الملك سعود

 جامعة الملك سعود  –عماد  تطوير المهارات  -ورشة عمل قياد  األقسام األكاديمية
 .هـ1636/ 31/11-32بتاريخ 

 1636/ 33/1-37األسس النفسية لعمليات اإلقناع والتفنيد بتاريخ : دور  المحاجة ،
 جامعة الملك سعود-عماد  تطوير المهارات

 هـ ، عماد  تطوير المهارات1636/ 31/1-16بتاريخ  ندور  لدار  أدال المرؤوسي- 
 . جامعة الملك سعود

  بالتعـاون مـع جامعـة كـارلتون ح ور لورشة عمـل بنـال مهـارات تمـويم بـرام  التنميـة
  .هـ31/1/1633-12بكندا والبنك الدولي في الفتر  من 

  ح ور لبرنام  تدريب المدربين على أنظمة الجود  فـي التعلـيم العـالي بالتعـاون مـع
أم المرا بمكة المكرمة في الفتـر   الهيئة الوطنية للتمويم واالعتماد األكاديمي وجامعة

 .هـ1633/ 3-1للى  3-36من 
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   هـــــ 1637/ 32/12ورشــــة العمــــل األولــــى للتمــــويم الــــذاتي و ــــمان الجــــود  بتــــاريخ
 .جامعة الملك سعود -ات والمتابعةبوكالة الجامعة للتطوير والدراس

 :النشاط اإلعالمي

  تمــديم حلمـــة عـــن التنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة ك ـــيف لبرنـــام  التنميـــة المســـتدامة ب ذاعـــة
 .هـ1/3/1631الرياض 

 هـ1633/ 6/6عن التوعية والتثميف البيئي بمجلة اليمامة بتاريخ  نشر ممالة. 

  37/11المشاركة في برنـام  األسـبوع االقتصـادي بالبرنـام  العـام ، لذاعـة الريـاض فـي /
 .هـ1637

  تمديم حلمة كاملة عن التوعية والتثميف البيئي في برنام  البيئة بمنا  االقتصادية الف ائية
 .هـ1633/ 1/6في

  كة في حلمتين لبرنام  ق ايا وأرال اإلذاعي عن التنميـة الريفيـة المسـتدامة والتنميـة المشار
 .هـ1636  الزراعية المستدامة في شهر جمادا األولى لعام

 :الجمعيات العلمية

  ع و الجمعية السعودية لعلوم الحيا 
 ع و الجمعية السعودية للعلوم الزراعية 
 م اإلرشاديع و الجمعية الدولية للزراعة والتعلي 
 ع و جمعية التمويم األمريكية 

 

 


