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 العمل الحالي

  وزارة الشؤون البلدية والقروية موظف 

 امانة االحساء

 للتمور الدولية مدينة الملك عبد هللامدير 

 

 الوظائف والمانصب السابقة 

  باحث بمركز ابحاث الزراعة والمياة التابع لوزارة الزراعة

 سنه 15قسم الصناعات التحويلية (  –تسويق صاء والأبحاث النخيل والتمور ) قسم االحباحث بمركز 

 مدة سنتينالتسويق والمبيعات لشركة الجوف الزراعية عام مدير 

 مدة سنتين مدير جمعية النخلة التعاونية

 مدة سنتين شركة االحساء للصناعات التحويلية للتمور عاممدير

 سنتين العضو المنتدب لشركة االحساء للصناعات التحويلية للتمور

 

 

 ضويات ع

 

 عضو الجمعية السعودية الزراعية  -

 مجلس الغرف السعوديبعضو الجنة الوطنية للنخيل والتمور  -

 صندوق التنمية الزراعةعضو سابق في المبادرة الخامسه للنخيل والتمور  -
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 االبحاث والدراسات

 

 بحث البدائل االقتصادية للتمور المستخدمة اعالف  في كل من االحساء والقطيف -

 كيميائية البيوفاقد من التمور واالستفاده منه في انتاج المواد بحث ال -

دراسة اسواق التمور ورصد يومي لالسعار في كل من االحساء والقطيف وحصر المعوقات والمشاكل  -

 التي تواجه المزراعين في هذه االسواق

 المستهلك االعداد لعمل نشره تعريفية خاصة بالتمور من بداية الصرام حتى وصول المنتج الى -

 يمكن تصديرهاالعمل على اعداد دراسة عن بعض االصناف التي  -

 اعادة تنظيم سوق التمور وفق معايير حديثه ساعدة في رفع مستوى الجوده وسعر البيع  -

 الخاصة بسوق التمور لالحساءومعايير الجودة للتمور وضع المواصفات  -

 تاسيس مختبر جودة التمور ومراقبة السوق بمدينة الملك عبد هللا للتمور -

 وضع الخطه التشغيلية االلكترونية لمدينة الملك عبد هللا للتمور -

 بمدينة الملك عبد هللا للتمور بالمزاد وضع الية العمل للمركبات ونظام البيع -

 دمية داخل مدينة الملك عبد هللا للتمورمعالجة العوائق التي تواجه تصدير التمور من خالل مشاريع خ -

 

  الدورات التدريبية المحاضرات و

 

 محاضرات في الصناعات التحويلية للتمور  -

 تسويق التمور  ومحاضرات في التسويق الزراعي  -

 التمور أسواقالمعلومات وبيانات من  وتحليل محاضرات في طرق جمع -

 كمحاضرات في كيفية دراسة األسواق و ذوق المستهل -

سنوات على طرق  4مجموعات على  4 تدريب العامالت بمختبر الجودة للتمور التابع المانة االحساء -

 فحص التمور وتحديد جودتها واستخدام االجهزه في االختبارات 

 المصانع الخاصه على الجودة وتحسين المنتجات وإدخال منتجات جديدة بتدريب العاملين والعامالت  -

االستفادة من التمور في بعض بعنوان  ع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو بالمشاركه م عمل دورة -

 موجهه الى االسر المنتجهالصناعات التحويلية 

في صناعة التمورالبسيطه لمعلمات وزارة التربية  بالمشاركة مع وزارة الزراعة عمل دورة تدريبية -

 ي حصص التدبير المنزلي والتعليم لالستفادة منها في تدريس الطالبات على صناعة التمور ف

 دورة  التحليل االحصائي  -

 دورة لغة انجليزية -

 المعارض والندوات

 

 .االشراف على تنظيم مهرجان االحساء للنخيل والتمور ) للتمور وطن ( منذ المهرجان االول حتى االن  -

 المصنعة ) ويا التمر احلى (  تسويق تمور االحساء اتمهرجانجميع المشرف على  -

المحلية والخارجية الخاصة بتسويق الزراعي  والقائات العديد من الندوات مشاركه فيوال حضور -

 .وتسويق التمور

 وخارجية رض المحليةامعالالمشاركة في  -

 زيارة معارض ) محلية وخارجية ( -

 زيارة مصانع تمور ) داخلية وخارجية ( -

 لخارجزيارة شركات ومصانع خاصة ببيع االلة الخاصة بالتمور في الداخل وا -

 التعبئة والتسويق لتجار ومصنعين التمورالتصنيع وتقديم استشارات وحلول لبعض مشاكل  -

رغبة المستهلكين واصناف التمور مشاكل و استكشاف االسواق الخليجية وبعض الدول االسالمية لمعرفة  -

 التي تسوق في هذه الدول



 


