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 المؤهـــالت:

  :بعنوان (م 2007ة )اإلسكندريجامعة  "وراثة" علوم زراعية ماجستير .1

 ".على نبات اإلستيفيا كمحلى طبيعي وراثية"دراسات 

"Genetical studies on Stevia plants as a natural sweetener". 

 ( جامعة الزقازيق.م1997)بكالوريوس علوم زراعية "وراثة وهندسة وراثية"  .2

 البحثية: والمهارات هتماماتاإل

 .النباتية التقنية الحيوية .1

 .النبات وفسيولوجي وتشريحبيئة  .2

 .يةالجزيئ الوراثة .3

 واإلهتمام بالحياة البرية الفطرية. وصيانتها وإعادة تأهيلهاالمراعي الطبيعية  .4

 

 : السابقة األعمال

 هـ1431رمضان  20

 م  9/2010

 تاريخه حتى

 جامعة الملك  –كلية العلوم  –نبات واألحياء الدقيقة قسم ال – علمي متفرغ باحث

 لسعودية.االمملكة العربية   -سعود 

 

8/2008 -9/2010  

 

 لتنمية التعاون الزراعي مرشد زراعي بالمنظمة الدولية   ACDI 

VOCA األمريكية( مشروع التحالف الدولي لتطوير قطاع الحاصالت البستانية(

 .مصر

8/ 200 – 9/ 2010  

 ول البرنامج القومي الستئصال ذبابة الخوخ مسؤBactrocera zonata  والفاكهة

Ceratitis capitata –  مركز البحوث الزراعية  -معهد بحوث وقاية النبات

 55  -ألف فدان  200(مصر  –بمراقبة االنطالق وأراضي جهاز مدينة السادات 
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 .موظف(

8/ 2008-9/ 2010 
 عة وزارة الزرا - لتعاونللتنمية وا مراقبة االنطالق -البستانية  رئيس قسم المكافحة

 . مصر  -واستصالح األراضي

5/ 2008-8 2008 
  عة وزارة الزرا -نطالق للتنمية والتعاون مراقبة اال  -رئيس قسم التنمية

  .مصر  -واستصالح األراضي 

4/2007 -9/ 2010 
  ة الكيماوية لبعض شركات المبيدات والمخصبات الزراعيمسوق وباحث علمي

 .النوبارية وبعض قرى دلتا مصرمنطقة والحيوية فى 

6/2007-4/2008 
  وزارة   -طالقمراقبة االن -مدير جمعيتي الغفران والصفوة للتنمية والتعاون

 .مصر –الزراعة واستصالح األراضي 

1/2007-6/2007 
  طاع ق  -راقبة االنطالقم -مدير جمعية اإلسراء والمعراج للتنمية والتعاون

  .مصر –االستصالح 

11/2001-6/2007 
  أخصائي بحوث بمعمل "البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية" بمحطة البحوث

 .صرم  -ركز البحوث الزراعية م –الزراعية بالصبحيه اإلسكندرية 

10/2006-1/2007   صر م –مهندس حماية أراضى بإدارة ميت غمر الزراعية بالدقهلية. 

7/2007-10/2006 
  تقاوي وشتالت الخضر المدير معمل زراعة األنسجة بشركة ماستر إلنتاج

 .مصر –بالنوبارية 

1/2005-10/2006   صرم –مهندس رعاية بستانيه بإدارة العامرية الزراعة باألسكندريه.  

6/2004-12/2004 

  صر م –مهندس رعاية بستانيه بإدارة ميت غمرالزراعة بالدقهلية 

 اتل والموز بإدارة ميت غمر الزراعية. مسؤول النخيل والمش 

 .)اإلشراف على أعمال التشجير بمركز ميت غمر )تكليف لمجلس المدينة 

6/2003- 6/2004 
 درية إلسكنمندوب دعاية وتسويق لشركة الرواد للتوريدات العلمية والطبية لمدينة ا

 .ومدن الدلتا مصر 

8/1999-12/2002 
  باحث تسويقAuditor بشركةAC Nielsen   ألبحاث التسويق المحدودة

  .مصر  -باإلسكندرية 

7/1997-2/1998 
 بشركة  عامل إنتاجProctor & Gamble (P&G) بمدينة السادس من أكتوبر– 

  .مصر

  :التالية مقرراتالالمشاركة فى تدريس  لتدريسية:الخبرات ا

 (102  )نبت( علم النبات العامE).  (359  .وراثة العشائر )نبت 

 (213 ( تحضيرات مجهرية )نبتE.)  (253 علم الوراثةنبت ). 

 512) النباتية. األسطح) نبت  (553  )الوراثة الخلويةنبت ( المتقدمةE). 

 ) 212النبات تشريح) نبت.  (457 .الهندسة الوراثية )نبت 

 ) 222النبات تصنيف) نبت.  (251 .األحياء الجزيئية )حدق 

 (251 الخلية اإلحيائية والو )الخلوية راثة نبت (E.)  (351  )راثة األحياء الدقيقة.وحدق 
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 (241  )عوامل البيئة النباتية المتقدمة.نبت  (251  )بيولوجيا الجزيئية.حدق 

 (356  )وراثة المجتمعات.نبت  (514  )تشريح تطبيقي.نبت 

 (355  )راثة األحياء الدقيقة.ونبت  

 

 والحقلية:عملية الخبرات ال  

، Saccharum officinarumقصب السكرمحاصيل " وإكثار  الوراثيالتحسين و النباتيةنسجة زراعة األ تقنيات .1

 ،Stevia rebaudiana Bertoniاإلستيفيا ،Beta vilgariusر بنجر السك ،Sorghum vulgare السكرية الذرة

  ”.Vitis vinifera العنبو Solanum tuberosum البطاطس ، Solanum lycopersicum الطماطم

             (Micropropagation، Somaclonal، Protoplast fusion، Cell culture) 

  .معمليا ابقة وغيرهاالسمن النباتات طريقة التبريد  باستخدام  Artificial seedsالبذور الصناعية وحفظ تقنية إنتاج  .2

ة ت الزراعالعشائر المختلفة تحزراعة األنسجة والمعامالت لألصناف وتقنيات دراسة اإلختالفات الناتجة عن  .3

 تقنيات: باستخدام

A. للبروتينات والمشابهات اإلنزيمية الكهربي التفريدProteins and Isozymes electrophoresis  

B. ال  استخالص  DNA بعض تقنيات تفاعل البوليميريز المتسلسل  واستخدام(PCR). 

C.  السيتولوجية.الدراسات 

 يرها.والعمليات الزراعية بالحقل المفتوح على النباتات السابقة وغعمليات األقلمة بالصوب الزراعية  .4

 دامباستخ زهرية(ء أعضا  -أوراق -ساق -إعداد وتحضير القطاعات الخاصة باألعضاء النباتية )جذرتشريح النبات و .5

 وتقنية شمع البرافين.الدوار الميكروتوم 

 النبات. في والميوزينقسام الميتوزى اصة باإلإعداد الشرائح المجهرية المستديمة والمؤقتة الخ .6

  وإكثارها بطرق مختلفة.ها ومسح نباتات تأهيلها،وصيانة ورعاية المراعي الطبيعية وإعادة إدارة  .7

 . Steviaبرامج التهجين لقصب السكر واإلستيفيا  .8

 ذنجان، باCapsicum annuum ، فلفلSolanum lycopersicum )طماطم بعض نباتات الخضرل برامج التهجين .9

Solanum melongeana L. ، كانتلوب) الخضرنباتات لبعض التهجين والتطعيم و Cucumis melo ،خيار 

cucumber Sativus L ،كوسة Cucurbita pepo ، بطيخ Citrullis lanatus.)  

  .Stevia اإلستيفيانبات  على Toxicologyإجراء تجارب السمية الوراثية .10

  .البحثيةتصميم وتحليل التجارب  .11

 البيانات ألغراض بحثية.وتحليل جمع  .12

 مصر. –منطقة النوبارية بالمكافحة المتكاملة لمعظم اآلفات  .13

 .Rhynchophorus ferrugineus ومكافحة سوسة النخيل Phoenix dactyliferaالرعاية البستانية للنخيل  .14

 Mangifera مانجو ،Prunus domesticaخوخ  عنب،الرعاية البستانية لمعظم محاصيل الخضر والفاكهة ) .15

indice L، موز Musa sapientumموالح ، Citrus sp، طماطم، بطاطس، حرنكش Physalis peruviana ،

  مصر. –ومركز بدر والدلتاالنوبارية ب(  Fragaria X Ananassa فراولة

 عها.مامل تسويق المبيدات والمخصبات الزراعية الكيماوية والحيوية وإتباع األساليب العلمية فى التع .16

  .Data Showال  واستخدام الزراعية والمعارضوالندوات تنظيم المؤتمرات  .17
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 مراجعة وفحص الدفاتر المكتبية وجرد المخازن. .18

 المتكاملة.الزراعية اإلنتاجية  والجمعيات إدارة الوحدات .19

 إدارة األفراد وتنمية الموارد البشرية.  .20

    GBS.واقع عليها بإستخدام أجهزة الالتعامل مع الخرائط المساحية ورفع وتحديد الم .21

 المعلومات.الكمبيوتر ونظم  .22

لبستان ا قباتمرا قري ،المنطقة الواقعة غرب ترعة النوبارية والتى تشمل قري مركز بدرخريطة اإللمام التام ب .23

ألخضر حزام اوالتحرير الشمالي وأبيس ووادي النطرون وال 20وفرع وقرى البنجر  ،وغرب النوبارية واإلنطالق،

 مصر. –لمدينة السادات 
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El-Zaidy. Anatomical Study on Vegetative Parts of Three Wild Species of Senna 

Miller in Saudi Arabia. 

 Nada Al- Helwah, Abdullah R. Doaigey, Ahlam Al- Watban and Mohamed El-Zaidy. 

"Micromorphological Characters of Leaflet Epidermis in Three Wild Senna Miller 

Species in Saudi Arabia. 

 A. Al Sahli, Saeed Al-  Sokari1 and Mohamed El-Zaidy. Studying the Effect of 

cadmium on DNA of squash plant using ISSR technique. 

5- The 28th meeting of the Saudi Biological Society (Eco- tourism and Sustainable 

Development) (2013). 

 A. M. Sakran, M. H. Al- Whaibi, M. H. Siuddiqui, H.M. Ali, M.O. Basalah, and 

Mohamed El-Zaidy. Proline and abscisic acid inhibit oxidative damage in faba bean 

under water deficit condition.  

 A. Al- Jloud, A. Al- Watban, A. Doaigey and Mohammed El-Zaidy. Anatomical 

study of the floral parts of certain species of the two genera Cleome L. and Capparis L. 

growing naturally in the Kingdom of Saudi Arabia.  

 A.R. Doaigey, A.H. Alfarhan, T. Jacob and Mohamed El-Zaidy. Palynological 

studies on certain species of the Family Lamiaceae in Saudi Arabia.  

6- The 27th meeting of the Saudi Biological Society (Economics of Environment and Natural 

Resources) (2012). 

 A. A. Al- Sahli, A. R. Doaigey and Mohamed El-Zaidy. Study of epidermal 

characters and internal structures of Rumex vesicarius under treatment with gibberellic 

acid.  
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 Abdullah R. Doaigey, Ahlam Al- Watban, Abd El-  Salam Milagy, Abdulaziz A. 

AlSahli and Mohamed El-Zaidy. Epidermal characters of leaves and stems of some 

species of Brassicaceae growing naturally in Saudi Arabia. 

7- The 26th meeting of the Saudi Biological Society (Climatic Change and Biodiversity) 

(2011). 

 Mohamed El-Zaidy, Mohamed A. El-Seehy and Nooh B. Sabraa. Morphological 

studies and chromosomal configuration of mitotic and meiotic stages in Stevia 

rebaudiana (Bertoni).  

 Mohamed El-Zaidy and Nooh S. Sabraa. Studies on the in vitro clonal propagation of 

Stevia rebaudiana Bertoni: (I) Induction of embryogenic callus from young leaves of 

adult plants.  

 

 

 

 الكتب

1. Mohamed El-Zaidy (2015) "Genetical studies on Stevia plants as a natural sweetener" 

LAP lambert academic publishing., ISBN: 978-3-659-70588-5 

 

ة" سطح النباتيالدراسات العملية لأل“ الشحات محمدالزيدي  محمد،السالم  مليجي، عبد رشيد،عبد هللا  الدعيجي، .2

 (.الطباعة يد)ق  جامعة الملك سعود. –ة من أعضاء هيئة التدريس بقسم النبات واألحياء الدقيقة بكلية العلوم مجموع

 

قيد  "لحيويتنـوع االبيــئة وال "محمد الشحات  ،الزيدي محمد،السالم  ، عبد، مليجيعبد هللا العزيزالسهلي، عبد  .3

 .العمل

 

 النشر البحث و قيداألعمال البحثية 

 

1. Gamal Osman, Mohamed M. Mohamed, Khalid S. Khairou, Ibrahim A. Arif, Ibrahim A. 

S. Saleh, Mohamed El-Zaidy, Anshu Rastogi, Rakesh K. Sinha and Hazem M. Kalaji 

(2019) Antibacterial activity of chemically synthesized Nano-silver incorporated in TiO2-

CNT nanocomposites. Saudi Journal of Biological  

2. Mohamed El-Zaidy, Abdulrahman ALMuslim, Abdullah R. Doaigey and Abdulaziz A. 

Alsahli (2019) Effects of ozone on the Seedlings Cell organelles of Alfalfa (Medicago 

sativa L.). 

3. Abdulaziz A. Alsahli, Mohamed El-Zaidy Abdullah R. Doaigey, and Ahlam Al- Watban 

(2019) Effect of Ozone on the Epidermal Cell Traits of Pepper (Capsicum frutescens L.) 

Leaves and Its Response to Ascorbic Acid.  

4. Abdulaziz Al Sahli, Abdel-Kareem Mohamed, Ibrahaim Alaraidh1, A. A. Al-Ghamdi and 

Mohamed El-Zaidy (2019) Effect of salicylic acid on salinity stressed wheat (Triticum 

aestivum L. cv. Sids1) 

5. El-Shimaa E I. Mostafa, Mohamed El-Zaidy, Abdulaziz A. Alsahli and Leilah, A. A. A 

(2018) Improving seed germination and seedling vigour traits of Onion (Allium cepa L.) 

Influenced by some soaking pretreatments. 

6. Mohamed El-Zaidy, Huda ELgubbi, Abdulaziz Al Sahli Mofth zarmoh and Alham 

Elzarride (2019) Enhanced growth and yield parameters of Tomato (Solanum 

lycopersicum L.) var. peto 111 Plant using Cladophoropsis gerloffii Aqueous Extract 

Foliar. 
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 البحثية.المشروعات 

ث معهد بحو Ceratitis capitataوالفاكهة  Bactrocera zonataالخوخ ذبابة  الستئصالالبرنامج القومي  .1

 وقاية النبات

                                                   نشر زراعة نبات اإلستيفيا.إكثار وأخصائي بحوث بمشروع  .2

Propagation and distribution of stevia plants.  

      .السكرالتسميد الحيوي لبنجر أخصائي بحوث بمشروع  .3

                            Organic fertilization of sugar beet 

                                               .تلف المادة الو راثية في ريف مصرأخصائي بحوث فى مشروع  .4

The damage of genetic material in the Egyptian villages.  

 إدارة ميت غمر الزراعية. ب  -مصر  – أخصائي فاكهة بمشروع النهوض بمحصول الموالح .5

  مرشد زراعي بمشروع التحالف الدولي لتطوير قطاع الحاصالت البستانية بمصر. .6

 صر.م –الدقهلية  –زراعي بمشروع " شجرة لكل مواطن"  أخصائي .7

 

 وورش العمل. مج التدريبيةوالبراالدورات 

3-5/12/2018 

 حضورة ورشة عمل "محتويات نظام إدارة الجودة ISO جامعة  –ساعة تدريبية  15" بواقع

 الملك سعود

22-24/10/2018 

  حضور دورة " تأهيل مدقق داخلي معتمد على تطبيق نظام إدارة الجودةISO9001:2015 

 ود.امعة الملك سعج  -ساعة تدريبية  15بواقع  

17/102018 

 ة ى جودالمشاركة في مشروع" تأثير الحصول على اإلعتماد األكاديمي الوطني والدولي عل

 راسة مقارنة " .د –األداء بجامعة الملك سعود 

18/3/2018 

 م وسف بقسديق يوراثة النباتية( لطالب ثانوية دار القلم والصاإلشراف على تنفيذ برنامج ) ال

 .كلية العلوم  –النبات 

20/11/2017   سعود. جامعة الملك -كلية العلوم –حضور ورشة عمل تحضير المواد النانوية بقسم الكيمياء 

13/11/2017 

 قسم مدرب رئيسي ورشة عمل " تحت المجهر " لطالب ثانوية دار القلم والصديق يوسف ب

 امعة الملك سعود.ج -لية العلومك –النبات واألحياء الدقيقة 

18-20/4/2017 

 ،والتنمية المستدامة  عنوان )اإلنسان تحت اللقاء الثاني والثالثون للجمعية السعودية لعلوم الحياة

 ( جامعة أم القرى 2030في رؤية 

17/4/2017 

 هلية لم األالمشاركة في برنامج مساري) ورشة عمل األحياء الدقيقة ( لطالب ثانوية دار الق

 امعة الملك سعود.ج -علوملية الك –بقسم النبات واألحياء الدقيقة 

22/3/2017 

   حضور ندوة بعنوان: تحليل ومعالجة المياهAnalysis and Treatment of Water 

 امعة الملك سعود.ج – كلية العلوم -قسم الكيمياء   -الجمعية الكيميائية السعودية

15/3/2017 

 جامعة  – كلية العلوم -ياءحضور ندوة" سالمة األغذية ودور هيئة الغذاء والدواء " قسم الكيم

 الملك سعود.
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13/02/2017 
  مالعلو كلية –حضور ورشة عمل "تطوير المقررات العملية بقسم النبات واألحياء الدقيقة- 

 جامعة الملك سعود.

10/1/2017 

 رحضو WEBINAR بعنوانEmotional Intelligence for Higher Education 

Staff   and Students: A Key to Success: العالي  التعليم لموظفي الذكاء العاطفي

 عمادة تطوير المهارات غريفيث، جامعة ديفيز مايكل للدكتور. النجاحمفتاح  :والطالب

 .بجامعة الملك سعود

9/1/2017 

 لدوليةاعن المنح البحثية الدولية واالستفادة من الفرص البحثية :2عمل تعريفية  ةورش :

 ولي(،الد التعاون )هيكل واستراتيجيات المتحدة االمريكية الواليات في تمويل البحوث

 بجامعة الملك سعود. للتميز البحثيتواصل  برنامج

8/1/2017 

 الدولية عن المنح البحثية الدولية واالستفادة من الفرص البحثية :1عمل تعريفية  ةورش 

 برنامج ،(الدولي لتعاونا واستراتيجيات )هيكلالشعبية الصين  جمهورية في تمويل البحوث

  .بجامعة الملك سعود للتميز البحثيتواصل 

8/12/2016 

 ( المشاركة في ندوة بعنوانWEBINAR: Erasmus+ & Jean Monnet عبر )

شراكة ة والاإلنترنت برعاية االتحاد األوروبي وتدور الندوة حول دعم المشروعات التعاوني

 الرياضة.في مجال التعليم، والتدريب المهني، والشباب و

5 /12/ 2016 
 ية لثانواإلشراف على ورشة عمل األحياء الدقيقة بقسم النبات لطلبة مدارس دار القلم ا

 .بالرياض

27/11/2016 

 ة ورشة عمل بعنوان: دعم تسجيل براءات االختراع في جامعة الملك سعود، تحت رعاي

ية الملك برنامجلك سعود جامعة المسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، 

 الفكرية وترخيص التقنية.

23-24/11/ 2016 
 قطاع  -يم ورشة عمل كتابة تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج تحت رعاية هيئة تقويم التعل

 لية العلوم ك –امعة الملك سعود ج –التعليم العالي 

23/11/ 2016 

 هة ة نزاالتعليمية بعنوان )أندي اللقاء السنوي األول لمنسوبي أندية نزاهة بالمؤسسات- 

طنية ة الواالبتكار والتجديد( عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئ

 .لمكافحة الفساد )نزاهة(

22/11/ 2016 
  المشاركة في ويبنرHelping your students become effective critical 

thinking سعودجامعة الملك  –ت تحت رعاية عمادة تطوير المهارا. 

11-22/11/2016 

 لمختلفةااتها المشاركة في تدريب الفريق السعودي للعلوم في األحياء الدقيقة والنبات وتقني 

حدة التدريب من خالل و IJSOوالممثل للمملكة العربية السعودية في أوليمبياد العلوم الدولي

بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد –ة العلوم ليك –وخدمة المجتمع بقسم النبات واألحياء الدقيقة 

 .إلدارة العامة لألولمبياد الدولي ا –العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

24-26/1/ 2016  حضور دورة )بطاقة األداء المتوازن( جامعة الملك سعود.  

7-8 /12/ 2015   إلجهاد الحرارة  واالستجابةحضور ورشة عمل " األحياء الجزيئية–                     
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Molecular Biology and Heat Stress Response    “الخطة الوطنية  برنامج

  .جامعة الملك سعود –للعلوم والتقنية 

2-11 /12/ 2015 

 لفة ا المختنياتهالمشاركة في تدريب الفريق السعودي للعلوم في األحياء الدقيقة والنبات   وتق

لجنوبية من بكوريا ا  IJSOفي أوليمبياد العلوم الدوليوالممثل للمملكة العربية السعودية 

جامعة  –كلية العلوم  –خالل وحدة التدريب وخدمة المجتمع بقسم النبات واألحياء الدقيقة 

ة اإلدار –الملك سعود بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

 .العامة لألولمبياد الدولي 

23/11/2015  ة عمل الكائنات الدقيقة لطالب ثانوية دار القلم األهلية .ورش 

28-29/10/2015 
 حث ة البحضور ندوة تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي، عماد

 .جامعة الملك سعود  –العلمي 

25 /10 /2015  
 علمية المشاركة في دورة " تنمية المعارف والمهارات في صياغة المراجع الWeb of 

Science-EndNote" جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات. 

20 /10/ 2015 
 تقدم حضور ورشة عمل " التصنيع الرقمي في دعم صناعة قطع الغيار" معهد التصنيع الم– 

 .جامعة الملك سعود

27-29 /4/ 2015 
 توطينهاوقنية ي" في نقل التحضور الندوة الوطنية ألنظمة القيادة والسيطرة واألمن السيبران 

  .مظلة وزارة الداخلية السعودية جامعة الملك سعود تحت –

20 /4/ 2015  
 ادة حضور ورشة عمل "البرامج البينية بالدراسات العليا: تجارب عالمية ومحلية" عم

 .لملك سعوداجامعة  –الدراسات العليا

30 /3/ 2015   "الملك سعودامعة ج –حضور دورة " المترجم والمعجم. 

29 /3/ 2015 
  "حضور ورشة عمل " التطبيقات البيئية لتقنية النانوEnvironmental A plication of 

Nanotechnology الملك سعود جامعة -نظمها كرسي أبحاث المواد المتقدمة  والتي. 

3/ 2015  
  دورة "الذكاء الوجدانيحضورEmotional Intelligence  "ب لشبامركز الملك سلمان ل

 .عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  والتي

4-5/3/ 2015 
  مة "كلية " تقنيات الزراعة المائية لزراعة مستدا ورشة العمل والبرنامج التدريبيحضور

 .امعة الملك سعودج –علوم األغذية والزراعة 

2/2015  

  لتخزينلبريد داخل المختبر ورشة العمل والبرنامج التدريبي " استخدام طريقة التحضور 

ة الخط برنامج“والمحافظة على نبات النخيل من خالل إنتاج وحفظ البذور الصناعية 

 .امعة الملك سعودج –الوطنية للعلوم والتقنية 

11/ 2014 
  فيورشة العمل والبرنامج التدريبي حضور   TURBOVEG” نظام الشامل إلدارة" ال 

  .امعة الملك سعودج –لية العلوم ك –ي غطاء النباتلل قواعد البيانات

5/ 2014 

  فىورشة العمل والبرنامج التدريبي و اللقاء األولحضورBioinformatics st The 1 

Scientific Meeting in KSU هنظمت والتي Bio-  Informatics Research 

Group والمعلومات  كلية الحاسبات   -واالبتكارللخطة الوطنية للعلوم والتقنية  ةالتابع– 
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 .جامعة الملك سعود

24-27/3/ 2014  

  الجينوم  ورشة العمل في علم حضور Genomics الحيوية  والمعلوماتية

Bioinformatics  للحشرات نواقل األمراض المعديةInsect Vectors Of Infectious 

Diseases  نظمت فيوالتي ( 09إطار المشروع البحثي رقم-  BIO898-  02التاب ) ع

  .جامعة الملك سعود –ية والزراعة كلية علوم األغذ – االبتكارللعلوم والتقنية  للخطة الوطنية

12/ 2013  
  ورشة العمل والبرنامج التدريبي حضورApplications of Acoustic Focusing 

Cytometer and Floid Imaging system  امعة الملك سعودج –بكلية العلوم. 

11/ 2013  

  وتطبيقات  تصميم – المسامية الموادرشة عمل وحضورPorous Materials; Design 

and Applications  زائر أستاذ برنامج من جامعة الملك سعود وبدعم –كلية العلوم 

 البتروكيماويات أبحاث كرسي مع العلمي وبالتعاون والبحث العليا للدراسات الجامعة بوكالة

 .نوالنا لتقنية عبدهللا الملك ومعهد

11/ 2013  
  الدورة التدريبية على جهاز التحليل الميكانيكي الديناميكي حضورDMA علوم بكلية ال– 

 .جامعة الملك سعود 

10/ 2013 
  ورشة العملحضور and Western Bloating   Molecular applications of real 

time PCR  جامعة الملك سعود –بكلية العلوم. 

3/ 2013 
  جامعة تطوير منظومة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود " وكالة ال "ملورشة عحضور

 .للدراسات العليا والبحث العلمي

2/ 2013  
  ة ورشة عمل "تطوير منظومة البحث العلمي بجامعة الملك سعود" وكالة الجامعحضور

 .للدراسات العليا والبحث العلمي 

11/ 2013 
  لم" ت التعسنوي الثاني للتدريس الجامعي "تقييم مخرجاالفعاليات العامة للملتقى الحضور

 .لمهارات اعمادة تطوير -وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية  –جامعة الملك سعود 

2012 
  عى فعاليات برامج " األول " فعاليات األسبوع األول من العام الجام فيالمشاركة

 هاراتهـ  تحت رعاية عمادة تطوير الم 1433/1434

12/ 2012 

  يةاقتصاد" بعنوان نحو تنمية االقتصاديورش العمل على هامش  "منتدى الرياض حضور 

خادم  بالرياض تحت رعاية انتركونتننتالمستدامة )الدورة الخامسة( والذى عقد بفندق 

 .الحرمين الشريفين 

4/2012  
  ت ال العلمية الالزمة قبل النشر في مجال االعتباراتورشة عمل "حضورISI   تيوال 

  .نظمتها عمادة جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي

 
  تحلية المياه وتقييم التكلفة "  اقتصادياتورشة عمل حضور“Desalination 

Economics and Cost Evaluation”  على هامش مؤتمر(arwadex 2012). 

2012/ 1433 
  الدورة التدريبية على جهاز حضور"X – RAY “يائي بكلية الكيم النادينظمها  والتي

  .الملك سعود العلوم جامعة

3/ 2012    النوويدورة تدريبية على جهاز الرنين "حضور ( المغناطيسيNMR) واستخداماته  "
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  .جامعة الملك سعود –الكيميائي بكلية العلوم  الناديبرعاية 

5/ 2011 

  يوالت" تيالنباالجينوم  فياآلمن  الوراثيلتعديل ورشة العمل والدورة التدريبية "احضور 

مركز نظمها مشروع التعاون بين كلية علوم األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود وال

الحيوية  التقنية في البحثي( بالتعاون مع مركز التميز INRAلألبحاث الزراعية ) الفرنسي

(CEBR )جامعة الملك سعود.  

5/ 2011 
  البينية ودورة "تقنيات تفاعل البلمرة المتسلسل  ورشة العملحضورPCR ) )نظمها  والتي

 .( بجامعة الملك سعودDNAعبد الرحمن الجريسي ألبحاث الحمض النووي ) كرسي

5/ 2011 
  امعةالجنظمتها وكالة  والتيورشة عمل "إدارة المشروعات والمجموعات البحثية" حضور 

 . يالعلمعمادة البحث  فيالملك سعود ممثلة  بجامة العلميللدراسات العليا والبحث 

3/ 2011  

  ورشة عمل بعنوان حضور'GET READ PUBLISH WITH SPRINGER” 

عود ملك سوالتي نظمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة ال

  بالرياض.

3/ 2011   ود " بجامعة الملك سعبتكارواالورشة عمل " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية حضور 

4/ 2011 

  علمية( الطبية والعالجية لمنتجات النحل " )الدالئل ال االستخداماتورشة عمل " حضور

 بقشان المهندس عبد هللا كرسينظمها  والتيبمنتجات النحل  للتداويوالدورة التدريبية 

  بالجامعةألبحاث النحل بجامعة الملك سعود بالتعاون مع كلية الطب 

4/ 2008  
  ا منظمة جايكالدورة التدريبية والزيارات المتخصصة" لقادة العمل الزراعي" حضور

    .اليابانية

1/ 2008 
  لري ال نظم الدورة التدريبية في "األقلمة المحلية لدورة الري والتسميد خالالمشاركة في

 كندرية إس –لمركز الدولي للتدريب ا –الحديثة" 

8/2008  

 محاصيلالبرنامج التدريبي في "أهم المشاكل المرضية التي تصيب الي وحضور المشاركة ف 

 كزمر“مكافحتها" معهد بحوث أمراض النبات  وطرق المستصلحةفي األراضي  االقتصادية

  .مصر   -زارة الزراعة و   -البحوث الزراعية 

12/ 2007 
  ثة" نظم الري الحدي في "الري والتسميد خالل التمهيديةالدورة المشاركة في وحضور

 مصر. -دريةإسكن –المركز الدولي للتدريب 

12/ 2007 
  يكا ظمة جاالدورة التدريبية في "الري والتسميد خالل نظم الري الحديثة" منالمشاركة في

  اليابانية.

2006 
  البرنامج التدريبي في زراعة األنسجةالمشاركة فيTissue culture -    لمركزية ااإلدارة

 مصر –الزراعة  ب بوزارةللتدري

2006 
  يب المركزية للتدر اإلدارة -الزراعي البرنامج التدريبي في تعظيم اإلنتاج المشاركة في

 مصر –بوزارة الزراعة 

6/ 2006  
  ب ركزية للتدرياإلدارة الم -البرنامج التدريبي في زراعة وإنتاج الفاكهة المشاركة في

 مصر  –بوزارة الزراعة 
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11/ 2005  
  ب ركزية للتدرياإلدارة الم -البرنامج التدريبي في زراعة وإكثار النخيل المشاركة في

 .مصر  –بوزارة الزراعة 

3/ 2005  
  ة ة جامعالدورة التدريبية الخاصة بمشروع" شجرة لكل مواطن" بكلية الزراعالمشاركة في

 .مصر  –المنصورة 

1/ 2005 
  حوث بم العنب " معهد بحوث البساتين" محطة البرنامج التدريبي في تقليالمشاركة في

 . مصر -األراضي واستصالح الزراعة لزراعية وزارةامركز البحوث   -المنصورة 

 

 ....المشاركة فى وحضور : والمحاضراتالندوات المؤتمرات و

 

14/12/2017 
 جامعة  – كلية العلوم - قسم الكيمياء ندوة: التحضيرات الخضراء للمواد النانوية وتطبيقاتها

 الملك سعود.

17/10/2017 
 يجيات ستراتالمؤتمرالعالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة ) التحالف ضد اإلرهاب .. اإل

 جامعة الملك سعود. والقدرات(

18-20/04/2017 
  والتنمية  اإلنسانعنوان ) تحت الحياة،للجمعية السعودية لعلوم  الثاني والثالثوناللقاء

 جامعة أم القرى  (2030ؤية في ر المستدامة

22/3/2017 
   حضور ندوة بعنوان: تحليل ومعالجة المياهAnalysis and Treatment of Water 

 جامعة الملك سعود. –لية العلوم ك - قسم الكيمياء  -الجمعية الكيميائية السعودية

15/03/2017 
 جامعة – كلية العلوم -كيمياءحضور ندوة" سالمة األغذية ودور هيئة الغذاء والدواء " قسم ال 

 الملك سعود.

13/02/2017 
  ائية الجمعية الكيميرعاية  –حضور محاضرة التعريف بعلم البتروكيماويات وتطبيقاته

 .السعودية كلية العلوم بجامعة الملك سعود

29/12/2016 

 ر خيل مديلدد احضور لقاء " أنت مستهدف. كيف ولماذا؟! " والتي القاها العميد الدكتور / خال

 جتماعيفي االإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الداخلية من خالل أنشطة النادي الثقا

 .جامعة الملك سعود –بكلية العلوم 

4-6/12/2016 

  للموارد المائية والبيئة الجافة  السابعالمؤتمر الدولي حضور“ ICWRAE th7د االمير بمعه

لحرمين تحت رعاية خادم ا سعود،صحراء بجامعة الملك والسلطان ألبحاث البيئة والمياه 

 . آل سعود حفظه هللا زالشريفين الملك سلمان بن عبد العزي

5/12/2016   .شهادة شكر وتقدير من مدارس دار القلم الثانوية بالرياض 

8-10/11/2016 

  ات هفي مؤتمر الكيمياء الدولي السادس والمعرض المصاحب تحت عنوان "اتجاالمشاركة

  .جامعة الملك سعود -حديثة في الكيمياء" 

25/10/2016 

  ،لسعوديةاميائية الجمعية الكيبرعاية حضور ندوة تثقيفية بعنوان: الكيمياء وتحديات المستقبل 

 .كلية العلوم بجامعة الملك سعود
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27-28/4/2016 

  " المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة "بناء القدرات المحليةInternational 

conference on C41 Solutions “Building local cabilities.   جامعة الملك سعود

 مركز التميز ألمن المعلومات. –

26/11/2015  دارس دار القلم الثانوية بالرياضشهادة شكر وتقدير من م  . 

22-23/11/2015 
  المشاركة في الندوة الرابعة للحرب اإللكترونيةnic ware fare electroth The 4

symposium الرياض –العزيز للعلوم والتقنية الملك عبد  مدينة. 

11-13/10/2015 

  العلمي المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشرSaudi International nd The 2

Conference on" Scientific Publishing    جامعة الملك  –" عمادة البحث العلمي

 .سعود

6-7/10/2015  جامعة الملك سعود. –إعداده وتطويره " كلية التربية  –تمر الدولي " معلم المستقبل المؤ  

7-9/4/2015 
 " جامعة  "نمائها البحر األحمر وإ اقتصادياتاللقاء الثالثون للجمعية السعودية لعلوم الحياة

 تبوك. –تبوك 

8/3/2015   بالرياضملتقى "مغردون سعوديون" بفندق الريتزكارلتون. 

1/3/2015 
 دراسات ية للالمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية تحت عنوان "البيئة التعليم

 .القرآنية: الواقع وآفاق التطوير بجامعة الملك سعود 

12/2014 

  المؤتمر الدولي السادس للموارد المائية والبيئة الجافةICWRAE"th6 مه مركز " والذي نظ

سعودية اء البيئة والمياه والصحراء وبرعاية وزارة المياه والكهرباألمير سلطان ألبحاث ال

 .وجهات أخري بجامعة الملك سعود

11/2014   مؤتمر ومنتدى)FOURUM 2EMC(  ندق الفورسيزونف –الرياض. 

11/2014 
 المؤتمر السعودي األول لدعم البحث العلمي Saudi Conference for st The 1

research support  الرياض   -الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة. 

9/2014 

  تقنية وم والللخطة الوطنية للعل )تقديمالمؤتمر السعودي الدولي لتقنيات المواد المتقدمة

   -بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  (2معرفة  2020 – 2015واالبتكار للفترة 

 .الرياض

9/2014 
 يقللتسو يالمؤتمر السعودSaudi Marketing Conference (SMC 2014) -    

  .الفيصلية فندق   -الرياض 

5/2014 
 االختراع ندوة معاهدة التعاون بشأن براءات PCT لوم والتقنية بمدينة الملك عبد العزيز للع-  

 الرياض.

5/2014 
 " لك عبد ة المنبمديالطالق في المجتمع السعودي": األسباب واآلثار والحلول  اللقاء بعنوان

 العزيز للعلوم والتقنية.

4/2014  شهادة شكر وتقدير من مدرسة ابن أبي حاتم بالرياض. 

2/2014 
  في والتنمية البيئة" عنوان تحت الحياة،اللقاء التاسع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم 

الفطرية  الحياةو للبيئة سلطان األمير وكرسي الدمام جامعة مع بالتعاون وذلك "الخليج منطقة
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 .الدمام جامعة -

1/2014 
 “ المؤتمر الدولي الخامس للموارد المائية والبيئة الجافة“ ICWRAE th5مير مركز األ

 .سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود

12/2013 
  ك عبد المل ةبمدين" الزراعة العضوية: األسمدة والمكافحة الحيوية لآلفات"  العلمي"اللقاء

 .لرياضا   -العزيز للعلوم والتقنية 

12/2013 
  االقتصاديفعاليات "منتدى الرياضRiyadh Economic forum  )الدورة السادسة( "

 عقد بفندق الريتزكارلتون بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. والذي

11/2013 

  المعلومات لتقنية  العالمي الثانيالمؤتمر السعوديThe 2nd Saudi International 

Conference on Information Technology، الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  بمدينة

 .الرياض -

11/2013 
  المؤتمر السعودي الخامس لحاضنة التقنيةAnnual Saudi Technology  thThe 5

Incubation Conference الرياض  -والتقنية  عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والذي. 

11/2013   المؤتمر ومنتدى(EMC FOURUM)  ندق الفورسيزونف –الرياض. 

10/2013 
  الصيني األول لتكرير البترول  السعوديالمنتدىChinese Oil  –Saudi st The 1

Refinery     Forum الرياض -والتقنية عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم  والذي. 

10/2013  الرياض   -ملتقى االعالم المرئي الجديد "شوف" فندق المملكة  فيشاركة الم. 

5/2013 
  السعودية بفندق راديسون ساس –لجمعية المستثمرين المصريين  الثانيالمؤتمر العام-  

 . الرياض

4/2013 

  تنمية البيئية وال عنوان )السياحة تحت الحياة،اللقاء الثامن والعشرون للجمعية السعودية لعلوم

   -لفطرية ا والحياة للبيئة سلطان األمير وكرسي حائل جامعة مع بالتعاون وذلك المستدامة(

 .جامعة حائل

3/2013 

  المناطق الجافة  فيالمؤتمر الدولي للتقنيات الزراعيةInternational Conference on 

Agricultural Technologies in Arid Lands العزيز  عقد بمدينة الملك عبد والذي

 .الرياض    -والتقنية للعلوم 

2/2013 
  ومركز كرسي القرآن الكريم وعلومه القرآنية برعايةالمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات 

 د.سعوتفسير للدراسات القرآنية جامعة الملك 

1/2013 

  لعلوم نظمته الجمعية السعودية ل والذيالمدرسي  لالعتمادالسادس عشر  السنوياللقاء

براء خرعاية مؤسسة  سعود تحتبوية والنفسية "جستن" بكلية التربية جامعة الملك التر

 .هـ 1434التربية 

1/2013  شهادة شكر وتقدير من مدارس دار القلم الثانوية بالرياض. 

1/2013 

 " المؤتمر الدولي الرابع للموارد المائية والبيئة الجافةICWRAE "ركز منظمه  والذي

سعودية اء الاث البيئة والمياه والصحراء وبرعاية وزارة المياه والكهرباألمير سلطان ألبح

 .وجهات أخري بجامعة الملك سعود
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10/2012   "امعة الملكج –لية العلوم ك –محاضرة "آفة العصر الكيميائية. 

9/2012 
  هـ 1431إعداد برامج النادي الكيميائي ودعم نشاطاته بجامعة الملك سعود لألعوام من

 هـ. 1433حتى

9/2012 

  مؤتمر حاضنات التقنية السعودي العالميThe Saudi International Technology 

Incubation Conference عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  والذي-   

 .الرياض

9/2012 
  ة الزراعي واألغذية الزراعي اإلنتاجالمعرض الزراعي السعودي الشامل لمستلزمات

 .لرياضا   -نيات معالجة وتغليف األغذية وتق

8/2012 
  علوم لالحياة العملية......وكيف تخطط مسيرتك المهنية" كلية ا فيمحاضرة "الكيمياء– 

 .جامعة الملك

4/2012  علوم جامعة الملك سعود"يوم التميز البحثي األول " بكلية ال. 

4/2012 
  العالمي للتقنية الحيوية "  السعوديالمؤتمرThe Saudi International 

Biotechnology Conference لرياضا   -عبد العزيز للعلوم والتقنية " بمدينة الملك. 

4/2012 
  البلدان العربية" في"مؤتمر تحلية المياهarwadex 2012 "كونتننتالانترعقد بفندق  والذي 

 .بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 

3/2012 
 يعية رد الطبلمواالبيئة وا اقتصادياتوالعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة " اللقاء السابع

 .جيزان عقد بجامعة  والذيبحث(  2" )مقدم 

2/2012 
  ظمته ن الذيواألول لتعليم الخدمات الطبية الطارئة" بجامعة الملك سعود  السعودي"المنتدى

 .فبراير (EMS)كلية األمير سلطان بن عبد العزيز لـ

12/2011 
  تننتالانتركونعقد بفندق  والذي" )الدورة الخامسة( االقتصاديفعاليات "منتدى الرياض 

 .بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 

11/2011 
  بد العزيز ععقد بمدينة الملك  والذي“ 2011الدولي لتقنية المياه  السعودي"المؤتمر حضور

 .حرمين الشريفين ت رعاية خادم الالرياض تح – KACSTللعلوم والتقنية 

5/2011 
  أبحاث  كرسينظمه  والذيالمخدرات"  واكتشافللمنتجات الطبيعية  الثاني العلمي"اللقاء

 .بجامعة الملك سعود   CAOCRالمتقدمة  الخلويالبروتين الجزيئي 

5/2011 
 وع التنخية واللقاء السادس والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة "التغيرات المنا

 عقد بجامعة الطائف. والذيبحث( 2" )مقدم اإلحيائي

4/2011 
  البلدان العربية" في"مؤتمر تحلية المياهarwadex 2011 "كونتننتالانترعقد بفندق  والذي 

 . تحت رعاية خادم الحرمين الشريفينبالرياض 

4/2011 

  " لتقنية علوم وازيز للنة الملك عبد العنظمته مدي والذيفعاليات "اليوم العالمى للملكية الفكرية

عود سبالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع وجامعة الملك 

 .بالرياض 

4/2011   " نظمته الجمعية السعودية لعلوم األرض  والذيفعاليات "المؤتمر العربي للعلوم الجيولوجية
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 .الرياض

21-24/2/2011 
 جيل ريد لفشعار "تعلم  " تحتوالتعليم عن بعد اإللكترونيثانى للتعلم "المؤتمر الدولى ال

 .الرياض –الفيصلية عقد ببرج  والذيجديد" 

 وما قبلها 2007

 لزراعة انظمت بكلية  والتي يالبيو تكنولوجالخاصة بمجال  العلميةالندوات المؤتمرات و

تى حم 1998الفترة من  خالل (Bio vision) مؤتمر اإلسكندرية خاصةومكتبة  بالشاطبي

 م.2007

 

 والبيئة.األنشـطــــــة وخدمة المجتمع 

 في لجان: عضو  .1

 .بات" الن في ي الماجستير والدكتوراة" "برنامجلبرامج الدراسات العليا  التقويم واالعتماد األكاديمي -

 ."برنامج النبات"  الخطط الدراسية" -

  ."الخطط ومصادر التعلم" -

 ."األيزو"  -

 والمشتريات.  ات"االحتياج -

 .الفرص االستثمارية المتاحة -

  .امعة الملك سعودج   -كلية العلوم  -قسم النبات واألحياء الدقيقة ب

 –لدقيقة األحياء النبات وا قسملمؤسسات التعليم العالي  والدراسة الذاتية مقاييس التقويم الذاتيالمشاركة في إعداد ملف  .2

 جامعة الملك سعود. -كلية العلوم

 سابقاً. ملك سعودجامعة ال   -وم كلية العل   - االختباراتو لجنة عض .3

 عضو بمركز التميز ألمن المعلومات بجامعة الملك سعود.  .4

 سابقاً.سكرتير وعضو لجنة التعليم اإللكتروني  .5

 والجودة سابقاً.سكرتير وعضو لجنة التطوير  .6

 سابقاً. سكرتير وعضو لجنة التقويم واالعتماد األكاديمي .7

 التميز البحثي. وحدة عضو .8

 عضو بالجمعية السعودية لعلوم الحياة. .9

 امعة الملك سعود.ج –بكلية العلوم  الكيميائي بالناديعضو  .10

 امعة الملك سعود.ج –لية العلوم ك –عضو بنادي علوم الحياة والبيئة  .11

 مصر. –دقهلية  –يت غمر م –قرية بهيدة    -المجتمع عضو بجمعية خدمة  .12

 مصر.   -لبحيرة ا  -طالق مراقبة االن -قرية اإلمام مالك    -المجتمع  عضو بجمعية خدمة .13

 مصر. –عضو نقابة المهن الزراعية  .14

 لرياض(.ا –عضو صندوق رعاية المصريين بالخارج )المملكة العربية السعودية  .15

 

 .المعلوماتالكمبيوتر ونظم 
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مالت عمادة التعا –ليكتروني يب اإلالل منصة التدرمن خ 365إجتياز دورة إليكترونية في نظام أوفيس  .1

 م. 2017جامعة الملك سعود نوفمبر  –اإلليكترونية واإلتصاالت 

 م 2013عود بمركز التميز ألمن المعلومات بجامعة الملك س   " WIAR 2013"الدورة التدريبية وورشة العمل  .2

3. "National workshop on information assurance research ”كز التميز ألمن نظمها مر والذي

 م. 2012المعلومات بجامعة الملك سعود بتمويل من وزارة التعليم العالى أبريل 
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