مركز التميز البحثي في النخيل والتمور
ً
ً
ً
نخيلنا ..يستحق مركزا بحثيا متميزا
www.kfu.edu.sa
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مقدمة
ً
ً
تولــي جامعــة الملــك فيصــل اهتمامــا خاصــا بالبحــث العلمــي ،فهــو الركيــزة الثانيــة للجامعــة
بعــد التدريــس  ،ورافــد مــن روافــد اإلبــداع بالجامعــة ،وتســهم بــه فــي إثــراء الفكــر اإلنســاني فــي
مختلــف حقــول المعرفــة  ،وتمتــد مــن خاللــه إلــى المجتمــع وقطاعاتــه المختلفــة فــي الجامعــة
مــن خــال البحــث العلمــي تقــدم خدمــات مهمــة للمجتمــع ومؤسســاته الحكوميــة واألهليــة ،
إضافــة الــى الشــراكات مــع الجامعــات ومؤسســات البحث العلمي المحليــة واإلقليمية والعالمية
مــن أجــل الخبــرات واالستشــارات والمعلومــات ،والزيــارات العلميــة ،واألبحــاث المشــتركة فــي
التخصصــات المختلفــة.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء مركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور وهــو واحــد مــن
المراكــز البحثيــة المتخصصــة والمتميــزة علــى مســتوى الجامعــة فــي إجــراء البحــوث التــي تحقــق
مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030والمواكبــة لهويــة جامعــة الملــك فيصــل بذراعيهــا االمــن
الغذائــي واالســتدامة البيئــة ،إضافــة الــى التفاعــل العلمي على المســتوى الوطني واإلقليمي
والعالمــي ،مــع االهتمــام بالمــوروث العلمــي الضخــم الــذي يترجــم الــى أبحــاث علميــة تخــدم
المجتمــع ككل وتعــد بمثابــة مفاتيــح التميــز ومرجعيــات عالميــة فــي مجاالت متخصصــة مثل أبحاث
النخيــل والتمــور ،وقــد حرصــت الجامعــة علــى دعــم المركــز الــذي قــام بوضــع البرامــج التدريبيــة
والتأهيليــة وتجهيــز المختبــرات بأجهــزة البحــث العلمــي المتقدمــة.
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الشراكات البحثية..
على المستوى
الوطني
واإلقليمي
والعالمي

كلمة مدير المركز
يســعدني أن أحييكــم جميعــا فــي مركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك
فيصــل ،وال يخفــى علــى الجميــع بــان الهويــة الجديــدة للجامعــة والمتطلعــة للمســاهمة فــي
تحقيــق «األمــن الغذائــي واالســتدامة البيئيــة» تأخــذ معهــا أهميــة العمــل الــدؤوب والمتكامــل
بيــن مؤسســات الجامعــة المختلفــة إلنتــاج دراســات وبحــوث ومخرجــات معرفيــة حــول األمــن
ً
ً
الغذائــي واســتدامة البيئــة تماشــيا مــع أهدافهــا االســتراتيجية وتواكبــا مــع رؤيــة المملكــة
2030م .ومــن هــذا المنطلــق تســعى إدارة مركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور مــن خــال
أهــداف المركــز االســتراتيجية لتحقيــق دراســات موســعه وابحــاث عاليــة المســتوى ينتــج عنهــا
مخرجــات ومنتجــات ابتكاريــة متطــورة فــي مجــال النخيــل والتمــور وذلــك عبــر برامجــه البحثيــة
المتكاملــة التــي تغطــي كل مكونــات سلســلة اإلنتــاج إضافــة الــى التقنيــات الحيويــة والصناعــات
الغذائيــة ومنتجــات القيــم المضافــة األخــرى واإلدارة المســتدامة آلفــات النخيــل.

د .ناشي بن خالد القحطاني
مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور
جامعة الملك فيصل
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لمحة عن المركز
تعتبــر االحســاء مــن أكبــر واحــات النخيــل فــي العالــم وتتميــز بأصنــاف ممتــازة مــن التمــور تغطــي مســاحة تقــدر
ً
بحوالــي  8ألــف هكتــار وتبلــغ أعــداد النخيــل حوالــي  2,7 - 2.5مليــون نخلــة تقريبــا .منــذ إنشــاء جامعــة الملــك فيصــل
ً
ً
باألحســاء فــي عــام  1395هـــ الموافــق 1975م ،أعطــت الجامعــة اهتمامــا خاصــا لقطــاع النخيــل والتمــور وذلــك
ً
ً
ً
ً
الرتباطــه الوثيــق تاريخيــا واجتماعيــا واقتصاديــا بالمجتمــع الســعودي ،اضافــة الــى دوره المتنامــي فــي تعزيــز
األمــن الغذائــي والتنميــة الريفيــة المســتدامة .ومــن هــذا المنطلــق كان انشــاء مركــز أبحــاث النخيــل والتمــور
ً
بنــاء علــى توصيــة رئيســة مــن النــدوة العالميــة
بجامعــة الملــك فيصــل فــي عــام  1403هـــ الموافــق  1983م
األولــى للنخيــل والتــي عقــدت فــي رحــاب الجامعــة فــي نفــس العام .وفــي نهاية عام  1428هـــ الموافق 2007م،
صــدرت موافقــة وزارة التعليــم العالــي آنــذاك علــى اعتمــاد مســمى مركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور
ً
ً
وبنــاء علــى الخطــة االســتراتيجية ولتعزيــز مســيرة المركــز العلميــة ،تــم
بجامعــة الملــك فيصــل ودعمــه ماليــا.
تشــكيل مجلــس إدارة للمركــز يضــم فــي عضويتــه عــدد مــن المســؤولين والعامليــن فــي قطــاع النخيــل والتمــور
مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،إضافــة إلــى هيئــة استشــارية علميــة تضــم فــي عضويتهــا خبــراء وعلمــاء مــن خــارج
وداخــل المملكــة.
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الرؤية:
ً
ً
ً
ً
ً
مركــزا رائــدا ومتميــزا محليــا وإقليميــا
ً
وعالميــا لتحقيــق قيمــة علميــة وبحثيــة

األهداف:
تشــجيع وتحفيــز ودعــم االبتــكارات العلميــة البحثيــة فــي

فــي مجــاالت علــوم النخيــل والتمــور حتــى
ً
يكــون داعمــا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي

علــوم النخيــل والتمــور.

واالســتدامة البيئيــة.

بنــاء قاعــدة علميــة متميــزة وتوفيــر بيئــة محفــزة إلجــراء

الرسالة:
توفيــر بيئــة علميــة مشــجعه وفاعلــة
ُ ّ
إلنجــاز ابتــكارات وبحــوث علميــة محفــزة
للتميــز البحثــي والشــراكات االقليميــة
والعالميــة فــي علــوم النخيــل والتمــور.

البحــوث وتدريــب الباحثيــن فــي مجــال علــوم النخيــل والتمــور
ً
تحقيقــا لمتطلبــات هويــة الجامعــة فــي تحقيــق األمــن
ً
ً
ً
الغذائــي والتنميــة المســتدامة محليــا واقليميــا ودوليــا.
نقــل التكنولوجيــا وتأهيــل جيل جديــد من الباحثين المتميزين
ً
ً
علميــا وطــاب دراســات عليــا أكاديميــا إلنجــاز برامــج علميــة
بحثيــة وتطويريــة عاليــة الجــودة فــي قطــاع النخيــل والتمــور.
تطويــر المخرجــات واالبتــكارات البحثيــة التطبيقيــة لالســتثمار
والتســويق وزيــادة بــراءات االختــراع وتعــدد مجاالتهــا.
بنــاء شــراكات علــى المســتوى المحلي واإلقليمــي والعالمي
ً
ً
بحثيــا وأكاديميــا فــي مجــال قطاع النخيــل والتمور.

9

تميزنا

1
2
3
10

التميــز فــي معــدل النشــر العلمــي لألبحــاث
التخصصيــة التــي تخــدم هويــة الجامعــة والمجتمــع
علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والعالمــي فــي
اوعيــة نشــر عاليــة التأثيــر.

التميــز فــي إدارة المشــاريع البحثيــة النوعيــة
لالرتقــاء بجــودة األبحــاث وبالتالــي زيــاده فــرص
الحصــول علــى مشــاريع بحثيــة تنتهــي ببــراءات االختراع
والحصــول علــى منتجــات ابتكاريــة قابلــه للتســويق.

التميــز فــي اســتدامة فــرص الشــراكات الخارجيــة
لتعزيــز الثقــة العلميــة للمركــز ونقلهــا علــى
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي بيــن الجامعــات
والجهــات ذات العالقــة.

مقومات نجاح بيئتنا

استراتيجية جامعة

االعتماد المؤسسي الكامل

حصول جامعة الملك فيصل على جائزة

تصنيف جامعة الملك فيصل

الملك فيصل

للبرامج األكاديمية لجامعة

الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة

ضمن أفضل  8جامعات آسيوية

2024-2020م

الملك فيصل من المركز

الخامسة عن فئة التعليم العالي

عن فئة "االستراتيجية الدولية"

الوطني للتقويم واالعتماد

الحكومي في المستوى البرونزي

ضمن جوائز THE Awards Asia

األكاديمي 2020

2020

2021

هويتنا

الزراعة

المياه

التقنية

البيئة

مســتمدة مــن هويــة جامعــة
الملــك فيصــل والتــي تعتمــد
علــى تحقيــق األمــن الغذائــي
واالســتدامة

البيئيــة
الصحة

النقل

اإلدارة

التصنيع

الطاقة

11

ضوابط ومنهجية العمل

االستراتيجية
2024 - 2020
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مراحل تطورنا

الخطة
التطويرية
للمركز

2020 - 2024

الخطة
االستراتيجية
التأسيسية

التميز

التأسيس

للمركز

2010 - 2020

2007

1983

13

خطتنا

التطويرية

2024 - 2020

14

ً
أوال :الخطة االستراتيجية األساسية للمركز

2020 – 2010
الخطــة االستـــراتيجية التأسيســية لمركــز
التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور للعــام
2020 –2010م هــي خطــة اعــدت من خالل فريق

1

علمــي يتكــون مــن خبــراء (مــن جامعــه الملــك

2

والزارعــة لألمــم المتحــدة و كليــة العلــوم

3

فهــد للبتــرول والمعــادن ومنظمــه األغذيــة
الزراعيــة واألغذيــة بجامعــة الملــك فيصــل) وتــم
اعتمادهــا مــن خــال اللجنــة االستشــارية العليــا
للمركــز (آن ذاك) واعتمــدت بشــكل أساســي
علــى الركائــز األربعــة التاليــة:

4

الموارد البشرية
اإلدارة
البحوث واالبتكارات
الموارد المالية

15

ً
 مخرجات المركز العلمية:ثانيا

25

دورات
يوم حقلي

وطني

دولي

115

20
18
155

40

عدد المشاركات الخارجية في خدمة المجتمع
) األيام الحقلية/ (الدورات التدريبية
Number of participations in community
services (Training courses / Field days)

التعاون الوطني والدولي
National & International Collaboration

23
36
43

البحوث المنشورة في مجالت محكمة
Published Scientific Papers in
Refereed Journals

البحوث المنشورة في مؤتمرات وورش العمل
Publication Scientific Papers in
Conferences & Workshops

11
19
5

عدد الفصول العلمية المنشورة في الكتب
Number of published chapters in scientific books
عدد المنتجات والمخرجات العلمية المعرفية
)المتميزة (التطبيقية والقابلة للتسويق
Number of distinguished knowledge based products and scientific outputs (applicable / marketable)

عدد المشاريع البحثية المنجزة
Number of achieved research projects
 قيد التسجيل/ عدد براءات االختراع (المعتمدة
) القابلة للتسجيل/
Number of patents (approved / under
registration/Preregistration)

الكادر البشري
Human Resource

الندوات العالمية
International Symposia
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ً
ثالثا :االعتماد على الخطة االستراتيجية للجامعة

2024 - 2020

1
2
3
4
5

المســاهمة فــي تعزيــز هويــة الجامعــة فــي
(تحقــق األمــن الغذائــي واالســتدامة البيئــة)
التركيــز علــى المشــاريع العلميــة االبتكاريــة
التــي تنتــج منتجــات تســويقه تخــدم قطــاع النخيــل
والتمــور والعمــل علــى تعزيــز النشــر العلمــي فــي
قواعــد نشــر عالميــه ذات تأثيــر مرتفــع.
التــوازن المالــي وكفائــه االنفــاق عــن طريــق
اســتقطاب مــوارد ماليــه جديــده مــن خــال الجوائــز
والشــراكات البحثيــة المحليــة والعالميــة.
إنشــاء خطــط الســتقطاب الشــراكات االســتراتيجية
محليــه وعالميــة.
وضــع خطــط االبتــكار واالســتثمار وتســويق منتجــات
المركز.

17

دعائم النجاح
للـمـشـاريـع البـحثـيــة

18

األهداف االستراتيجية للمشاريع البحثية

1

تطوير المخرجات التعليمية

2

تعظيم المنفعة البحثية

3

التطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعي

4

تأسيس وانضاج منظومة االبتكار

5

تسخير موارد وإمكانات الجامعة لخلق تجربة جامعية استثنائية

6

تبني افضل الممارسات لتحسين األداء المؤسسي الجامعي

7

تحقيق افضل مستويات الكفاءة في استخدام الموارد

8

االنتقالية في تطوير شراكات وتحالفات

19

معرضنا

في التميز البحثي
للنخيل والتمور
20

1

2

يكون بتاريخ محدد في كل
ً
ً
عام مكانا وزمانا تجتمع فيه
معروضات ومنتجات المركز
ّ
وإظهار ما تطور من عملها
خالل العام السابق

سوف يكون اول معرض
جامعي ذكي (للعرض
الرقمي الذكي)
ويستخدم للتعليم
العالي الجامعي

معرض
للمشاركات
العلمية

معرض
سنوي

يعتبر المركز أول الجهات التي
توجه لها الدعوة للمشاركة في
المعارض الداخلية لما يحتويه
من منتجات متعددة

4

3

معرض
تعليمي
ذكي

هي المشاركات العالمية أو عربية أو
أي فعالية تدعى لها الجامعة حيث
تقوم إدارة المعارض باالتصال بالجهة
واختيار ما هو مناسب من وسائل
عرض للمشاركة ونوعيتها

معرض
كبار الزوار
والمهتمين

يعتبر المركز واجه علمية لكبار
الزوار وللطالب حيث يعرض المنتج
ويربط المستهلك والمستثمر مع
الجهة المصنعة

5

معرض
تسويقي

معرض
عالمي

ُ
هو مكان تعرض منتجات المركز
ً ُ
االبتكارية ،وأيضا تعرض فيه
َّ
ُ
نماذج من المنتجات العلمية ،أو
ّ
َّ
الصناعية

6
21

براءات االختراع

طريقة إلنتاج خميرة الخبز من التمور
Method of Producing Baker's Yeast from Dates (Patent)

استخدام التمور في صناعة منتجات ألبان حيوية جديدة
Utilization of Dates in the Manufacture of New Probiotic Dairy Foods (Patent)

)النظام الذكي لفرز التمور على أساس الحجم واللون (تحت التسجيل
Smart Machine for Sorting via Colure and size dates (Filed)

انتاج اإليثانول الحيوي من التمور ومخلفات نخيل التمر
Biofuel production form dates and date palm wastes (Filed)

)مبيد طبيعي لسوسة النخيل الحمراء (تحت التسجيل
Natural Insecticide for Red Palm Weevil (Filed)

)مواد طاردة لسوسة النخيل الحمراء (تحت التسجيل
Repellents for red palm weevil (Filed)

22

إنجازات الخطة التشغيلية

2021

30
24

25
22

21
18

19
14 14

15

12
9
5
1

1

1

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎرض
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

1

0.25

اﻟﻣﻌرض
اﻟﻣﻌرض اﻟداﺋم
اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻣؤﺗﻣر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻧﺧﯾل
اﻟﺗﻣر

5
1

اﻷﯾﺎم اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ

9

7

6

1

2

0.35

ورش اﻟﻌﻣل

اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿرات و
اﻟﺳﻣﻧﺎرات

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر

ما تم إنجازه في الستة األشهر األولى لعام 2021

ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺟﺎز
)(%

4

4

2

1

ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزه ﻓﻲ ﺳﺗﮫ ﺷﮭور اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم 2021م

ﻣؤﺷرات
اﻷداء

10

ﻋدد ﻣﺻﺎدر
اﻟﺗﻣوﯾل

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ﻋدد اﻟﺧدﻣﺎت ﻋدد اﻟﺗﻌﺎوﻧﺎت ﻣﻊ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺗﺟﯾر
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ذات
اﻟﻣرﻛز
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن

المستهدف من كامل الخطة لتشغيلية لعام 2021

77.8%

50%

90.5%

66.70%

87.5%

44.40%

اﻟﻣﻧﺷورات
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

0

اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺧﻼل ﺳﻧﮫ ﻛﺎﻣﻠﮫ ﻟﻌﺎم 2021م

اﻟﻣؤﺗﻣر
ﻋدد اﻟﺗﻌﺎوﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز ﻋدد اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﻋدد
اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟدورات
ﺑراءات اﻷﺧﺗراع ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
ﻋدد اﻷوراق ﻋدد اﻟﻧﺷرات
ﻣﺻﺎدر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻧﺧﯾل
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﻛز
واﻟﺳﻣﻧﺎرات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺗﺟﯾر
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻣر
اﻟﺗﻣوﯾل
ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
63.20%

5

2

ورش
اﻟﻌﻣل

50%

10

اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت

15

20

40%

35%

100%

اﻟﻣﻌرض اﻟﻣﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌرض اﻟداﺋم ﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻷﯾﺎم
اﻟﻣﻌﺎرض
اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻓﻲ
ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ
ﻟﻧﺧﯾل اﻟﺗﻣر
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻧﺧﯾل واﻟﺗﻣور
83.3%

25%

100%

100%

23

الشراكة في المبادرات
الحالية والمستقبلية

24

الشراكة في المبادرات

انشاء المنصة
الزراعية
المعلوماتية

انشاء
المختبرات
المرجعية

المنصة
التفاعلية
الزراعية لنخيل
التمر

المختبر
اإلقليمي لجودة
التمور للتصدير

الشبكات
اإلقليمية

الشبكة
اإلقليمية
لتقييم ورصد
ودرء مخاطر
آفات وأمراض
نخيل التمر

الصناعات
الغذائية
والتحويلية

اقتصاديات
التمور

المركز اإلقليمي
ألبحاث الصناعات
الغذائية
والتحويلية
لنخيل التمر

البورصة
اإلقليمية لتعزيز
اإلنتاج والقيمة
التسويقية
للتمور

25

الشراكات الوطنية

26

الشراكات الدولية

27

المشاريع البحثية الحالية

1

المركز األول

المشاريع البحثية التطبيقية في مجال النخيل والتمور التي فازت
بها مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل

الفائز بفئة المشاريع البحثية التطبيقية
من وزارة البيئة والمياه والزراعة

من وزاره البيئة والمياه والزراعة

2022-2021
د .ناشي بن خالد القحطاني

أ.د .حسن مزمل علي دينار

كاشفات حيوية تعتمد على مركبات

دراسة كفاءة مصانع التمور

السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي

التشغيلية ومنافذ التحسين

ميثيل فورفورال في دبس التمر

28

أ.د .هشام سيد غزاوي

د .ماجد السيد محمد

دراسات تقليل أو منع تقشير

دراسة تتبع جودة التمور من خالل

ثمار نخيل التمر

الخصائص الكهربائية أثناء التخزين

البرامج البحثية

برنامج فسيولوجيا وإنتاج نخيل التمر
Date Palm Physiology and Production Program

1

برنامج اإلدارة المستدامة آلفات نخيل التمر
Date Palm Sustainable Pest Management Program

برنامج التقنيات الهندسية الدقيقة لنخيل التمر
Date Palm Engineering Precision Technologies Program

3

برنامج التقنية الحيوية لنخيل التمر
Date Palm Biotechnology Program

برنامج الصناعات الغذائية والتحويلية لنخيل التمر
Date Palm Food Processing and Transformation Program

4

5

برنامج اقتصاديات نخيل التمر
Date Palm Economics Program

29

2

6

الزيارات الرسمية
لمعرض التميز

30

2021

زيــارة ســمو األميــر نايــف بــن ســلطان بــن محمــد بــن ســعود
الكبيــر رئيــس مجلــس إدارة شــركة المراعــي بصحبــة
معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور /محمــد بــن عبدالعزيــز
العوهلــي ووكالء الجامعــة لمعــرض مركــز التميــز البحثــي
زيــاره معالــي وزيــر البيئة والمياه والزراعة المهندس /عبدالرحمن

فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

بــن عبدالمحســن الفضلــي بصحبــة معالــي رئيــس الجامعــة الدكتور/
محمــد بــن عبدالعزيــز العوهلــي ووكالء الجامعــة لمعــرض مركــز
التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

31

2021

زيارة وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور /عبدالرحمن
الخريــف بصحبــة معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور /محمــد بــن
عبدالعزيــز العوهلــي ووكالء الجامعــة لمعــرض مركــز التميــز البحثــي
فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل
معالــي وزيــر التعليــم (الســابق) الدكتــور /أحمــد بــن محمــد
العيســى بصحبــة معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور /محمــد بــن
عبدالعزيــز العوهلــي ووكالء الجامعــة فــي زيــارة لمعــرض مركــز
التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

32

2021

زيــارة معالــي أ.د .إبراهيــم آدم الدخيــري مديــر
عــام المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة وزيــر
الزراعــة الســابق بجمهوريــة الســودان
زيــارة أصحــاب المعالــي والســعادة المشــاركين فــي فعاليــات أســبوع هويــة
الجامعــة إلــى معــرض مركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور وهــم معالــي
الدكتــور محمــد بــن أحمــد الســديري نائــب وزيــر التعليــم لشــؤون الجامعــات والبحث
واالبتــكار ومعالــي المهنــدس منصــور بــن هــال المشــيطي نائــب وزيــر البيئــة
والميــاه والزراعــة وســعادة المهنــدس عبداللــه بــن أحمــد الربيعــة المشــرف علــى
تنفيــذ اســتراتيجية األمــن الغذائــي فــي المؤسســة العامــة للحبــوب وســعادة
األســتاذ فيصــل بــن مــرزوق الفهــادي نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة المراعــي

33

2021

زيــارة نائــب رئيــس المنظمــة الدوليــة لإلبــل صاحــب الســمو األميــر /ســلطان بــن
ســعود بــن محمــد وبحضــور معالــي رئيــس الجامعــة الدكتــور /محمــد بــن عبــد
العزيــز العوهلــي وأصحــاب الســعادة وكالء الجامعــة لمعــرض التميــز البحثــي
فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

زيــارة أميــن أمانــة األحســاء ،المهنــدس /عصــام المــا وبحضــور معالــي رئيــس
الجامعــة الدكتــور /محمــد بــن عبدالعزيــز العوهلــي وأصحــاب الســعادة وكالء
الجامعــة لمعــرض التميــز بمركــز التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة
الملــك فيصــل

34
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زيــارة رئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن لمدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
«ســبارك” المهنــدس /ســيف شــمروخ القحطانــي لمعــرض التميــز بمركــز
التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

زيــارة ســعادة ســفير اليابــان لــدى المملكــة الســيد /فوميــو إيــوان وبحضــور
معالــي رئيــس الجامعــة د .محمــد بــن عبــد العزيــز العوهلــي لمعــرض مركــز
التميــز البحثــي فــي النخيــل والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل
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2021

زيــارة رئيــس شــركة بتيــل الدوليــة
لمعــرض التميــز البحثــي فــي النخيل
والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل

زيــارة رئيــس شــركة هضيــم للتمــور
لمعــرض التميــز البحثــي فــي النخيــل
والتمــور بجامعــة الملــك فيصــل
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الزيارات المجتمعية

2021

زيــاره طالبيــة مــن الجامعــات لجنــاح
المركــز العلمــي

زيــارة طالبيــة لمعــرض التميــز البحثــي
فــي النخيــل والتمــور بمناســبه اليــوم
الوطنــي ( 91هــي لنــا دار)

37

المؤتمرات والورش التدريبية

عقد السمنارات العلمية الدورية بمركز
التميز البحثي في النخيل والتمور

مشــاركه مديــر المركــز فــي منتــدى
القصيــم الثانــي لألبــداع واالبتــكار

38

مشــاركة المركــز فــي حلقــة نقــاش حــول
االســهامات

الجامعيــة

تجــاه

مبــادرة

الســعودية الخضــراء ومبــادرة الشــرق
األوســط األخضــر فــي كليــة العلــوم الزراعيــة
واألغذيــة بجامعــة الملــك فيصــل

مشــاركة المركــز فــي ورشــة
عمــل الفــرص المتاحــة فــي مراكــز
الجامعــة البحثيــة لعــام ٢٠٢٢
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الجوائز

جائزة المراعي

جائزة خليفة الدولية للتمر

جائزة المراعي

في االمن الغذائي محور مشروعات الزراعة الذكية

لإلبداع العلمي

واالبتكار الزراعي

لإلبداع العلمي

انترنت األشياء إلدارة الموارد الطبيعية الزراعية()IoT

فئة العمل

فئة المشاريع التنموية

فئة الوحدة

فئة البحوث والدراسات

اإلبداعي

واإلنتاجية الرائدة

البحثية

والمشاريع

2019

2021

2011
40

2017

منتجاتنا
منتجات غذائية ابتكارية

منتجات الري تحت السطحي الذكية

منتج المصائد الذكية
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األوعية البحثية ورسائل الدراسات العليا
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الندوات والمؤتمرات
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لمزيد من المعلومات حول

لمزيد من المعلومات عن

النشر العلمي للمركز

مركز التميز البحثي في النخيل والتمور

مركــز التميــز البحثي
فــي النخيــل والتمــور

www.kfu.edu.sa
جميع الحقوق محفوظة لمركز التميز البحثي في النخيل والتمور  | © 202١تصميم عمادة تقنية المعلومات

