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 : البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراه (  )الليسانس ،المؤهالت العلمية 

 

 

 

 م

 

 المؤهل

 

 تاريخه

 

 التقدير

 

 الجامعة / المعهد

 

 الكلية

 

 العلمىالقسم 

 التخصص

 دقيق عام

علوم االغذية  الملك سعود بالرياض جيد 0221-0-12 بكالوريوس 1

 والزراعة 

 الفاكهة البساتين االنتاج النباتي

علوم االغذية  الملك سعود بالرياض جيد جدا 0220-4-11 الماجستير 0

 والزراعة 

 الفاكهة البساتين االنتاج النباتي

البيئة  جامعة كيرتن ممتاز 0212-1-11 الدكتوراه 9

 والزراعة

 الفاكهة البساتين البساتين

 

 الخبرات الوظيفية : 
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لطبيعة العم الفترة الزمنية مكان العمل الدرجة الجامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سبب ترك  سنوات الخبرة

 إلى مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكاديمية

 

          

 

 أخرى 

مدير عام مركز نائب ثم 

ابحاث االبل والمراعي 

 بالجوف

لالنتقال لبيئة  10 اخصائي زراعي إلى من مكان العمل المؤسسة/الشركة

 أفضلبحثية 
وزارة البيئة والمياه 

 والزراعة

 

وزارة  -سكاكا-الجوف

 البيئة والمياه والزراعة

0212 0214 

 

 

 

 

 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(العلميةالمشاركة فى المؤتمرات والندوات 

 

  م

 عنوان المؤتمر أو الندوة

 

 مكان االنعقاد

 

 السنة

 الدور

 حضور مشارك

  نعم 0210 سكاكا -الجوف  .0210الندوة الزراعية الفنية العاشرة بالجوف  1

-0224 سكاكا -الجوف  التقديم بعدة دورات  ورعاية اشجار الزيتون بمركز ابحاث االبل والمراعي بالجوف  

0211 

  نعم

  نعم 0211 االرجنتين رئاسة وفد المملكة الجتماع خبراء الزراعة  0

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل الجامعية 

 

  م

 عنوان الرسالة

  العلميةالدرجة 

 الجامعــة

 

 السنـــة

 

 الكلية

 

 دكتوراه ماجستير القسم 

1        

0        

9        



 

 جامعة الجوف 
 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي

 هيئة التدريس السيرة الذاتية لعضو

 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي

3 

 

 

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة

 المكان الفترة الزمنية اللجنة أو الجمعية م

 .االهلية بسكاكا االجتماعيةالتنمية  جمعية عضو  1

 

 سكاكا-الجوف  0221-0212

 سكاكا-الجوف  0212-0221 عضو مجلس ادارة نادي العروبة بالجوف. 0

 سكاكا-الجوف  0221,0224,0212,0210 عضو لجنة مسابقة االمير فهد بن بدر للزيتون لعدة دورات  9

 سكاكا-الجوف  حتى االن 0211من  عضو لجنة اصدقاء البيئة 9

 عضو رابطة ارضنا الخضراء البيئية بالجوف حاليا. 1

 

 سكاكا-الجوف  حتى االن 0211من 

 سكاكا-الجوف  حتى االن 0211من  عضو جمعية حياة البيئة بتبوك  2

 

 :  )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(وورش العمل الحاصل عليهاالدورات التدريبية 

 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م

 0221 الرياض الزراعة خصوبة التربة والتسميد 1

 0221 المغرب الزراعة رعاية اشجار الزيتون وجودة الزيت 0

 0224 جيزان الزراعة اكثار اشجار الفاكهة 9

 0224 اسبانيا الزراعة صناعة وتسويق زيت الزيتون 9

 0210 استراليا -بيرث االحصاء  تحليل البيانات للتجارب الزراعية 1

9        

1        
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 0210 استراليا -بيرث االدارة االدارية فن القيادة 1

 0219 استراليا -بيرث النبات تربية النبات 2

 

 

 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(مهاراتال

 المهارات 

 

 

 

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية 

 

 الفترة الزمنية طبيعة النشاط المساهمة / النشاط م

 0221 محاضرة رعاية اشجار الفاكهة ، الغرفة التجارية الصناعية بالجوف 1

 االنتاج العضوي ،االحساء -إنتاج ورعاية االشجار المثمرة 0

 

 0224 محاضرة

 تسهيل جني ثمار الزيتون مهرجان الزيتون التاسع. - 9

 .عاشرالزيتون مهرجان الزيتون الرعاية وجني اشجار  -

الحادي  مهرجان الزيتون 0292تنظيم صناعة الزيتون لمواكبة رؤية  -

 عشر

 0210، 0212، 0211 محاضرة

 0219 فياجتماعي وثقا رئيس جمعية الطلبة السعوديين في جامعة كيرتن باستراليا  9

 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(و التكريمالجوائز 

 

 الفترة الزمنية التخصص  الدولة و الجهة المانحة الجائزةمسمى  م

 0219-0210 اجتماعية وثقافية الملحقية الثقافية السعودية في استراليا تميز االنشطة الثقافية 1
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 0214 بيئي وزارة البيئة والمياه والزراعة تميز في النشاط البيئي 0

9     

 

 

 

 

 : من الصفوف()يمكن اضافة مزيد المناصب اإلدارية

 

 الفترة الزمنية الدولة الجهة المنصب اإلدارى م

نائب مدير مركز ابحاث االبل والمراعي  1

 بالجوف

 0211-0212 السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة

مدير عام مركز ابحاث االبل والمراعي  0

 بالجوف

 0214-0211 السعودية وزارة البيئة والمياه والزراعة

 حتى االن 0211منذ  السعودية امارة منطقة الجوف رئيس لجنة اصدقاء الببيئةنائب  9

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اللغات

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة تحدث اللغة التى تجيدها

  نعم نعم نعم العربية

 نعم نعم نعم االنجليزية

 معلومات أخرى ترى أنها هامة : 

 المعلومات م

1  

0  

 الدول التى عملت بها :

 الدول #

1  

0  

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(او المشاركة في التاليف الكتبتاليف 
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 م

 

 

 

 عنوان الكتاب 

 

العنوان بلغة 

 أخرى

إن وجد ) كما هو 

موجود على 

صفحة الكتاب او 

 البحث(

 

الترقيم الدولى 

 الموحد للكتاب

 )ردمك(

 

 

أشخاص 

مشاركين )محقق 

، مراجع ، 

 مترجم ... الخ(

 

 

 

 الطبعة

 

 

 عدد الصفحات

 

 

 لغة الكتاب

 

 

 تاريخ النشر

 هـ1999 العربية  919   كتيب ارشادي اصناف الزيتون بالمملكة 1

 هـ1999 العربية     كتيب ارشادي تقليم الزيتون  0

9         

9         

1         

2         

0         

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف()األبحاث العلمية( اإلنتاج العلمى

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

1 Harvesting time influences fruit removal force, moisture, oil content, free fatty acids and 

peroxide in the oil of Frantoio and Manzanilla olive cultivars 

Australian  استراليا

 of Journal

Science Crop 

2016 

0 Flowering, pollination and fruiting of some introduced olive cultivars in Al-Jouf region السعودية nternational 

Journal of 

Current 

Research 

2017 

9 Harvest time influences the fatty acid compositions , phenolic compounds and sensory 

attributes of  Frantoio and Manzanilla olive oil 

 Scientia استراليا

Horticulturae 

2018 

 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(أشخاص وجهات يمكن الرجوع إليها لالستعالم 

 تليفون بريد إلكترونى العنوان المكان الوظيفة الشخص  م

 2122019912  اللقائط سكاكا وكيل ثانوية الجزيرة خالد فارس العويش 1

 2129401112  اللقائط سكاكا االتصاالت السعودية وليد عويد البدر 0

9       

 


