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 : ةالعلمي تالمؤهال
ــــ  واألصادــــ   ســــ  ال ي ــــ  والم ــــا    1429ماجســــتيا ة ااــــ  اــــا     - هـــــ   مــــن للمــــ  العلــــو  الز اام

بعنـــــوان ت اجحتماجــــا  المالمـــــ  لمح ــــو  الطمـــــا    ــــي منط ـــــ    أ اضــــي وممــــا  تخصصصصصص عمــــ    الط م
 .األحساءت

 ي ـــــ  والم ـــــا   للمـــــ  العلــــو  الز اامـــــ  واألصادـــــ   ســـــ  المـــــن  هــــــ  1421 اـــــا  ة ااـــــ  بكــــالو  و   -
 . أ اضي ومما  تخص الط معم  الز اام    

 
 :بية التى تم حضورهايدورات التدر ال

 ه.1442إادا  الت ا  ا  ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 اجت ا  الفعا   ي العمل ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 اإلشااف المالي الحكومي ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 الالاء العا في ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442   القما ة اإل ا   ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 تحفيز الموظفين ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 حل المشكال  واتخاذ ال اا ا  ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 ه.1442 مها ا  التعامل مع ضغوط العمل ي تد   ي إثاالي بانامج  -

 جامعــ  –   2002 – ال ــناام  األ مــا  صــو  وتحليــل لمعالجــ  بداامــ اإل المنهجمــا  -
 البحا ن ي  العابي الخلمج

ـــــــ   – ICPأساســـــــما  تشـــــــغيل جهـــــــاة  - ـــــــ  اإلمـــــــا ا  العابم ـــــــز    ول ـــــــ    ني ـــــــمج العابم شـــــــال  الخل
  .3/2007/ 28-25 بي لفتاة من  –المتحدة 

ا ة الز ااـــــــ  وبانـــــــامج من مـــــــ  وة  –ا  المتـــــــألثاة بـــــــاألمال  اتـــــــ ـــــــا  تحليـــــــل اينـــــــا  التابـــــــ  والنب -
 هـ.26/11/1426 -1   ي الفتاة FAOاألصاد  والز اا  لألم  المتحدة  

 

 ي :المهندرج الوظيفى و الت
 .ه5/1/1442 هـ وحتى تا  خ11/09/1437ن تا  خ مديا الشؤون اج ا    والمالم  م -
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ـــــى الماتبـــــ  العاشـــــاة أخ ـــــالي ة ااـــــي  - ـــــ  مـــــن ال هــــــ 03/02/1439 ـــــي مالـــــز الد اســـــا  المالم
 وحتى تا  خه.

ـــــ  التاســـــع   ااـــــي أخ ـــــالي ة  - ـــــى الماتب ـــــ  مـــــن ال هــــــ 30/11/1433 ـــــي مالـــــز الد اســـــا  المالم
 .هـ02/02/1439وحتى تا  خ 

 هــــــ وحتـــــى تـــــا  خ1422مـــــن  ـــــي مالـــــز الد اســـــا  المالمـــــ  الـــــى الماتبـــــ  ال امنـــــ   ة ااـــــيباحـــــ   -
 . هـ29/11/1433

 

 كمهندس زراعي وباحث مساعد:الممولة والذاتية المشاركة في األبحاث العلمية 

ت يـــــــم  حالـــــــ  الممـــــــا  لنخيـــــــل التمـــــــا اســـــــتنا ا الـــــــى األ مـــــــا  ال ـــــــناام   ـــــــي واحـــــــ  اجحســـــــاء   .1
 .ه1441 المملك  العابم  السعو د 

ـــــــــأل ة الحســـــــــاو   .2 ـــــــــا  ل ـــــــــا  ال ـــــــــدان مم ـــــــــ  ومعامـــــــــل المح ـــــــــو  و   ـــــــــم  اجحتماجـــــــــا  المالم  ت ي
 هـ.1441

 هـ.1441  صد جو ة المما  الجوفم  ومستواها بواح  اجحساء  المملك  العابم  السعو د  .3

ـــــي ا .4 ـــــ  البح  ـــــي الفا  ـــــالي للضـــــو   ـــــا  الممـــــا  لمســـــي الجيو يز  ـــــا أب ـــــد أنســـــب األمـــــامن لحف تحدي
 .ـه1430جامع  الملك فم ل باألحساءببمو ع المدين  الجامعم  

ــــالتنقما تحــــن الســــطحي لتــــو يا الممــــا  إلنتــــاج الخضــــااوا   ــــي  .5 إمكانمــــ  اســــتخدا  ن ــــا  الــــا  ب
 المنط   الشاقم   ي المملك  العابم  السعو د .

الـــــا  للنخيــــل تحـــــن ن ـــــا  الـــــا   احتماجـــــا  مــــ  ت ــــديا مســـــاهم  المـــــاء األ ضــــي المـــــالي  ـــــي تل .6
 .ما ول ديل لجفاف منط   الجاو غبال

 .خاذ  اا  مكاني مااقب  وت يم  جو ة مما  الشاب  ي األحساءتن ا   ا  أ .7

 اجســـــتعما ولفـــــاءة والطب ـــــ  ال ـــــماء الـــــى  لـــــب ممـــــا  الـــــا   المعالجـــــ الممـــــا   اســـــتخدا تـــــألثيا  .8
 ء.حساألالألاالف بواح  

 .  لتلوث المما  الجوفم  بالنتاا   ي واح  األحساء  اس  تكاملم .9

  .سابك الماحل  ال انم  من المشاوع الو ني لتسميد نخيل التما .10

 ـــــــــو ا جيـــــــــولهابي لطب ـــــــــ  ال ـــــــــماء ومســـــــــتو  المـــــــــاء األ ضـــــــــي  ـــــــــي محطـــــــــ  التـــــــــد  ب ت .11
 .واألبحاث الز اام  وال مطا   بجامع  الملك فم ل بمنط   األحساء
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 شاوع الا  وال اف باإلحساء بالتحك  بطا  التوصيل.  بمالمحا    الى مما .12

ـــــي  .13 ـــــ    ـــــا  وتحســـــين خـــــوا  التاب ـــــا  ال ـــــي تاشـــــيد اســـــتهال  مم ـــــولمماا      اســـــ  اســـــتخدا  ال 
 .محا    األحساء

 أستخدا  ال  ا   الفخا    لا  الن تا  الحاجم . .14

ـــــــاج ســـــــما  اضـــــــو  ســـــــالل و  اســـــــ   .15 ـــــــي أنت ـــــــ    ـــــــ  والحيوانم ـــــــا  النباتم اجســـــــتفا ة مـــــــن المخلف
 .خواصه وتألثيا  الى التاب  ونمو بعض المحاصيل الح لم 

 .   الهالو اين المالح     النباتا  ال ا   بمما  البحا .16
 

 بها: تشارك يتجان اللوال ألنشطةا
ـــــين الماضـــــي والحاضـــــا ت عمـــــل اـــــن ت الو شـــــ  لجنـــــ  اإلاـــــدا  والتن ـــــم   ـــــي  .1 ـــــاة األصـــــفا ب بحي

 .هـ 1437 مالز الد اسا  المالم بوالتي ن متها جامع  الملك فم ل مم ل  

مــــــــن أجــــــــل التنممــــــــ   األ ضللجمعمــــــــ  الســــــــعو د  لعلــــــــو  العاشــــــــا  جتمــــــــاعحضــــــــو  اج .2
/ 5/  17-15هــــــــــ الموا ـــــــــ  1434/  6/ 7–5والـــــــــا  ا ـــــــــد  ـــــــــي تـــــــــا  خ  المســـــــــتدام 
   باحاب جامع  الملك  هد لل تاو  والمعا ن  ي ال هاان.2013

 اضو  ي الجمعم  السعو د  لعلو  األ ض. .3

الحــــوا ز  –حضــــو  و شــــ  امــــل بعنــــوان تخطــــوا  املمــــ  نحــــو تاشــــيد ممــــا  الــــا   ــــي الز ااــــ   .4
هــــــــ 1434/  4/  7لعوالــــــدت والتــــــي ن مهــــــا صــــــندو  التنممــــــ  الز اامــــــ  وا ــــــد  يــــــو  األحــــــد وا

 .ب اا  الملك فم ل للمؤتماا  بفند  انتالونتيننتا   ي الا اض

معـــــاض   الجامعـــــ  والمجتمـــــع معـــــاا ناســـــ  مســـــت  ل أجمالنـــــا    ـــــي  لجنـــــ  اإلاـــــدا  والتن ـــــم   ـــــي .5
 . هـ29/3/1434ا  خ وذلك  ي ت الالن الخا  بمالز الد اسا  المالم 

  .2013ينايا  9-7حضو  المؤتما الدولي الخامس للموا   المالم  وال ي   الجا    .6

 .هـ1433 ألبحاث مالز الد اسا  المالم   ل  الجن  اإلادا  والتن م   ي الندوة ال .7

ــــــ   .8 حضــــــو  و شــــــ  امــــــل ت ــــــنمع وتســــــو   التمــــــو   ــــــي ضــــــوء المتغيــــــاا  اج ت ــــــا د  العالمم
ــــــي  حــــــ ــــــدة   ــــــو  والمنع  ــــــ  العل ــــــل والتمــــــو  بالتعــــــاون مــــــع للم اب الجامعــــــ  مالــــــز أبحــــــاث النخي
 هـ.1430الز اام  واألصاد  

 .هـ1430 ألبحاث مالز الد اسا  المالم   انم لجن  اإلادا  والتن م   ي الندوة ال .9
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 .هـ1429  لجن  اإلادا  والتن م   ي الندوة األولى ألبحاث مالز الد اسا  المالم .10

 ـــــم   ـــــي و شـــــ  امـــــل للماحلـــــ  ال انمـــــ  لمشـــــاوع الـــــو ني لتســـــميد النخيـــــل لجنـــــ  اإلاـــــدا  والتن .11
 .مالز الد اسا  المالم ب والمنع دة  ي  حاب الجامع  سابك

ــــ   ــــي اهــــد خــــا   الحــــامين  .12 ــــ  والمــــوا   المالم ــــ  الز اام ــــدوة التنمم لجنــــ  اإلاــــدا  والتن ــــم   ــــي ن
 هـ.1422األصاد  الشا فين والمنع دة  ي  حاب الجامع  للم  العلو  الز اام  و 

 

 :التى يمكن الرجوع إليهمشخا  األ

 المدينى محمد عبد الرحمن دكتور/ال -1

 أستاذ خ وب  التاب  وإ ا ة ال ي  .
E-mail:  aalmadini@kfu.edu.sa 

Mobile: 0541482816 

 خالد جمعة بيروالدكتور/  -2

تشــــــــــعا  اــــــــــن بعــــــــــد ون ــــــــــ  اجس مســــــــــااد أســــــــــتاذ
 المعلوما  الجغاافم 

E-mail:  kturk@kfu.edu.sa 

Mobile: 0531536448 

 عبدهللا سليمان الجغيمانالدكتور/  -3

 هندس  الا  وال اف المساادأستاذ 
E-mail: aaljughaiman@kfu.edu.sa  
Mobile: 0595114110 

 محمد رفدان الهجهوج الدكتور/ -4

 .الو  البساتين المشا  أستاذ 
 

E-mail: refddan99@yahoo.com  
Mobile: 0505921886  

 الدكتور/فيصل إبراهيم زين الدين-5

 هندس    . -مساادأستاذ 
E-mail: faisalzeineldin@yahoo.ca 

Mobile: 0509031554 
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