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 العلمية املؤهالت أوال:

 التاريخ  التخصص  الجامعة  المؤهل 

 1989 البساتين )محاصيل الخضر(  Colorado State University, Fort Collins, CO, USA الدكتوراه 

 1983 محاصيل الخضر  University of California, Davis, CA, USA الماجستير 

 1979 االنتاج النبايت ووقاية النبات  جامعة الملك سعود )جامعة الرياض سابقا(  البكالوريوس 

 البحثية واالهتمامات التخصص ثانيًا:

 Vegetableالتخصااص الاادقيح: محاصاايل الخضاار  Horticultureالبساااتين  التخصص العام :

crops   

جهاااد الحيويااة واراعااة اةنسااجة، جساايولوجيا اإالزراعة المحمية، التقنيااة  هتمامات البحثية:اال

البيئاا ،  جساايولوجيا مابعااد الحصاااد، ل ااو اةصااوا الورا يااة، الزراعااة 

 العضوية.

  واإلدارية كادمييةاأل اخلربات ثالثًا:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء   -رئيس لجنة المنتجات ذات اةصل النبايت  1435-1436

واار   -ركااز حبحاااط وت ااوير الزراعااة المسااتدامةعضااو مجلااس ادار  م 1431-1434

 سعود الملك جامعة –الزراعة 

نساااانية بالغااااع )جامعاااة عمياااد  مؤساااس كلياااة العلاااوم والدراساااات اإ      1430-1433

 المجمعة(

مدينااة  -عضااو جريااح العماال ة الخ ااة االسااتاتيجية للتقنيااات الزراعيااة   1429-1431

  الملك عبدالعزيز  للعلوم والتقنية

 ممثل المملكة العربية السعودية ة الجمعية الدولية لعلوم البساتين الالي   -1428

عضو مجلس ادار  مركز التميز البحث  ة التقنيااة الحيويااة، جامعااة الملااك  1428-1430

 .سعود
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 .مستشار غير مت رغ ة واار  الزراعة 1426-1430

 عميد كلية علوم اةغذية والزراعة، جامعة الملك سعود 1425-1429

 عضو اللجنة التن يذية لجمعية كليات الزراعة العربية 1425-1429

 رئيس قسم اإنتاج النبايت  1423-1425

 ستاذ، قسم اإنتاج النبايتح لاليا -1422

 الجمعية السعودية للعلوم الزراعية رئيس  1421-1424

 عضو مجموعة العمل الزراعية ة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  1423-1428

 وكيل كلية علوم اةغذية والزراعة  1418-1420

 حستاذ مشارك، قسم اإنتاج النبايت  1415-1422

 مدير مح ة اةبحاط والتجارب الزراعية  1411-1414

 حستاذ مساعد، قسم اإنتاج النبايت  1409-1415

 معيد، قسم اإنتاج النبايت  1399-1409

 التقدير وشهادات البحثي التميز جوائز  رابعًا:

 .1425 جائز  العمل اإبداع  ة مجاا اإنتاج النبايت من شركة المراع  المحدود  -1

ة اللقاااء الثااامن والعشاارين جااائز  حجضاال بحاال ماان الجمعيااة السااعودية لعلااوم الحيااا   -2

 .1/6/1434-28/5المعقود ة جامعة لائل خالا ال ت  

 10جااوائز التميااز ة النشاار العلماا  )مكاجاايف  التميااز ة النشاار العلماا ( تاام صاار  مكاجاايف   -3

 حبحاط مصن ة.

خ اب هتنئة بالت وق الدراس  من صالب السمو الملك  س ير خادم الحاارمين الشااري ين  -4

 .ات المتحد  اةمريكيةة الوالي
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ااة  -5  The Honour Society of Agricultureشااهاد  تقاادير ماان جمعيااة الت ااوق الزراعياااااا

(Gamma Sigma Delta) .بالواليات المتحد  اةمريكية 

 Scientific Research Society (Sigma Xi)شااهاد  تقاادير ماان جمعيااة البحاال العلماا     -6

 بالواليات المتحد  اةمريكية.

شهاد  تقدير من عماد  القبوا والتسجيل، جامعة الملك سااعود )جامعااة الرياااض سااابق (  -7

 للحصوا على درجة البكالوريوس بتقدير ممتاا مع مرتبة الشر  اةولى.

 العلمي التفرغ وإجازات املنح خامسًا:

ز الااوين  اةمريكاا  لح ااو المصااادر لاادا المركاا   Sabbatical leave إجاااا  ت اارغ علماا  -1

 ة مديناااة  National Center for Genetic Resources Preservation, USDAالورا ياااة 

 الوالياااات المتحاااد  اةمريكياااة خاااالا العاااام الدراسااا   -كولاااورادو  -جاااورت كاااولينز 

ة مجاااا  Eric E. Roosها .  وقااد تاام إجااراء حبحاااط مشااتكة مااع الاادكتور 1416-1417

 وتخزين بذور الخضر ويرق الكشف عن ليويتها.ل و 

م( 1993هااا )1403ة صاايف عااام   British Council نحة من المجلس الثقاااة الطي ااايم -2

ضمن برنااامم ماانب اةبحاااط الصااي ية ة الجامعااات الطي انيااة، وقااد تاام  إجااراء  حبحاااط 

ة مجاااا    Alison Powellوالاادكتور   Stan Matthewsمشااتكة مااع  كاال ماان  الاادكتور 

ة   University of  Aberdeen جسيولوجيا واختبارات بذور الخضر وذلك ة جامعة حبااردين

 سكتلندا.ح

 العلمي نتاجاإل سادسًا:

 حباث املصنفة باللغة االجنليزيةاأل -

(1) Al-Helal, I., A. Alsadon, M. Shady, A. Ibrahim and A. Abdel-Ghany.  2020.  

Diffusion Characteristics of Solar Beams Radiation Transmitting through 
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Greenhouse Covers in Arid Climates. Energies. 13(2), 472. 

https://doi.org/10.3390/en13020472.  (Web of Science ISI: 2.707).  

(2) Siddiqui, M. H., S. Alamri, Q. D. Alsubaie, H. M. Ali, M. N. Khan, A. Al-Ghamdi, 

A. A. Ibrahim, A. A. Alsadon.  2020.  Exogenous nitric oxide alleviates sulfur 

deficiency-induced oxidative damage in tomato seedlings.  Nitric Oxide. 94:95-107. 

https://doi.org/10.1016/j.niox.2019.11.002.  (Web of Science ISI: 3.371).  

(3) Eid, M. A. M., A. A. Abdel-Salam, H. M. Salem, S. E. Mahrous, M. F. Seleiman, A. 

A. Alsadon ,T. H. I. Solieman and A. A. Ibrahim.  2020.  Interaction Effects of 

Nitrogen Source and Irrigation Regime on Tuber Quality, Yield, and Water Use 

Efficiency of Solanum tuberosum L.  Plants 2020, 9(1), 110; 

https://doi.org/10.3390/plants9010110.  (Web of Science ISI: 2.632).  

(4) Dewir,  Y. H. A. A. Aldubai, M. M. Kher, A. A. Alsadon, S. El-Hendawy and N. A. 

Al-Suhaibani. 2020. Optimization of media formulation for axillary shoot 

multiplication of the red-peeled sweet potato (Ipomoea batatas [L.] Lam.) ‘Abees’. 

CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 80(1): 3-10. DOI: 

10.4067/S0718-58392020000100003. (Web of Science ISI: 1.153).  

(5) Mukhtar, T.; M. ShafiquRehman; D. Smith; T. Sultan; M. F. Seleiman; A. A. 

Alsadon; A. Amna; S. Ali; H. Javed; T. H. I. Solieman; A. A. Ibrahim and M. Saad. 

2020.  Mitigation of Heat Stress in Solanum lycopersicum L. by ACC-deaminase and 

Exopolysaccharide Producing Bacillus cereus: Effects on Biochemical Profiling. 

(Accepted for publication in Sustainability (ISSN 2071-1050).  (Web of Science ISI: 

2.592). 

(6) Alsadon, A. A., I. M. Al-Helal, A. A. Ibrahim, M. R. Shady and W. A. Al-Selwey.  

2020.  Growth analysis of tomato plants in controlled greenhouses.  Accepted for 

publication in Acta Hortic. (Scopus ISI: not published yet)  

(7) Siddiqui, M. H., S. Alamri, Q. D. Alsubaie, H. M. Ali, A. A. Ibrahim, and A. A. 

Alsadon. 2019. Potential roles of melatonin and sulfur in alleviation of lanthanum 

toxicity in tomato seedlings.  Ecotoxicology and Environmental Safety. 180:656-667. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.05.043. (Web of Science ISI: 4.527). 

(8) Ibrahim, A., H. Abdel-Razzak, M. Wahb-Allah, M. Alenazi, A. A. Alsadon and Y. 

H. Dewir. 2019.  Improvement in Growth, Yield, and Fruit Quality of Three Red 

Sweet Pepper Cultivars by Foliar Application of Humic and Salicylic Acids. 

https://doi.org/10.3390/en13020472
https://doi.org/10.1016/j.niox.2019.11.002
https://doi.org/10.3390/plants9010110
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.05.043
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HortTechnology.  29(2):170-178. https://doi.org/10.21273/HORTTECH04263-18. 

(Web of Science ISI: 0.651).  

(9) Alenazi, M. M., M. Shafiq, R. S. Alobeed, A. A. Alsadon, N. A. Abbasi, I. Ali, M. 

Mubushar and I. Javed.  2019. Application of abscisic acid at veraison improves red 

pigmentation and accumulation of dietary antioxidants in red table grapes cv. Red 

Globe at harvest.  Scientia Horticulturae. 257:108672. 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108672. (Web of Science ISI: 1.961). 

(10) Abdel-Ghany, A., I. Al-Helal, F. Alkoaik, A. Alsadon, M. Shady and A. Ibrahim. 

2019. Predicting the Cooling Potential of Direrent Shading Methods for Greenhouses 

in Arid Regions.  Energies 2019, 12(24), 4716; https://doi.org/10.3390/en12244716. 

(Web of Science ISI: 2.707). 

(11) Abdel-Ghany, A. M., I. M. Al-Helal, A. A. Alsadon.  2018. Effect of Ageing on    

the Spectral Radiative Properties of Plastic Film-Covered Greenhouse under Arid 

Conditions.  International Journal of Thermophysics. 39:115.  

https://doi.org/10.1007/s10765-018-2434-8.  (Web of Science ISI: 0.853). 

(12) Dewir, Y. H., A. A. Aldobai, S. El-Hendawy, A. A. Alsadon, M. K. Seliem and Y. 

Naidoo.  2018.  Micropropagation of Buttonwood Tree (Conocarpus erectus) through 

Axillary Shoot Proliferation. HortScience.  53(5):687–691. 

https://doi.org/10.21273/HORTSCI12987-18.  (Web of Science ISI: 0.906). 

(13) Alenazi, M., M. A. Wahb-Allah, H. S. Abdel-Razzak, A. A. Ibrahim and A. A. 

Alsadon.  2016. Water Regimes and Humic Acid Application Influences Potato 

Growth, Yield, Tuber Quality and Water Use Efficiency. Amer. J. Potato Res. 

93:463-473. https://doi.org/10.1007/s12230-016-9523-7.  (Web of Science ISI: 

1.283). 

(14) Dewir, Y. H., H. N. Murthy, M. H. Ammar, S. S. Alghamdi, N. A. Al-Suhaibani, A. 

A. Alsadon and K.Y. Paek.  2016.  In vitro Rooting of Leguminous Plants: 

Difficulties, Alternatives, and Strategies for Improvement. Hortic. Environ. 

Biotechnol. 57(4):311-322. https://link.springer.com/article/10.1007/s13580-016-

0060-6.  (Web of Science ISI: 1.531). 

(15) Abdel-Ghany, A. M., I. M. Al-Helal, A. A. Alsadon, A. A. Ibrahim and M. R. 

Shady.  2016.  Closed Solar House with Radiation Filtering Roof for Transplant 

Production in Arid Regions: Energy Consumption.  Energies, 9, 136. 

http://www.mdpi.com/1996-1073/9/3/136.  (Web of Science ISI: 2.707). 

https://doi.org/10.21273/HORTTECH04263-18
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108672
https://doi.org/10.3390/en12244716
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2434-8
https://doi.org/10.21273/HORTSCI12987-18
https://doi.org/10.1007/s12230-016-9523-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13580-016-0060-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s13580-016-0060-6
http://www.mdpi.com/1996-1073/9/3/136
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(16) Alsadon, A. A., I. M. Al-Helal, A. A. Ibrahim, A. M. Abdel-Ghany, S. M. Al-

Zaharani and S. K. H. Gulrez.  2016.  Growth response of cucumber under 

greenhouses covered with plastic films.  Journal of Animal & Plant Sciences. 

26(1):139-148.  http://www.thejaps.org.pk/docs/v-26-01/18.pdf (Web of Science ISI: 

0.529). 

(17) Alsadon, A. A., I.M. Al-Helal, A.A. Ibrahim,  A.M. Abdel-Ghany,  S.M. Al-

Zaharani and T. Ashour. 2016. The effects of plastic greenhouse covering on 

cucumber (Cucumis sativus L.) growth. Ecological Engineering 87:305–312.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.12.005. (Web of Science ISI: 3.406). 

(18) Abdel-Razzak, H., M. Wahb-Allah, A. Ibrahim, M. Alenazi and A. Alsadon.  2016. 

Response of Cherry Tomato to Irrigation Levels and Fruit Pruning under Greenhouse 

Conditions.    Journal of Agricultural Science and Technology. 18: 1091-1103.  

http://jast.modares.ac.ir/article_14815.html. (Web of Science ISI: 0.808). 

(19) Wahb-Allah, M.A., A.A. Alsadon, and M. Sadder, 2016. Physiological, chemical 

and gene expression analyses under salt stress for several tomato genotypes. Acta 

Hort. 1145:57-68. http://www.actahort.org/books/1145/1145_9.htm. (Scopus ISI: 

0.23). 

(20) Abdel-Ghany, A. M., P.  Picuno, I. Al-Helal, A. Alsadon and M. Shady.  2015.  

Radiometric Characterization, Solar and Thermal Radiation in a Greenhouse as 

Affected by Shading Configuration in Arid Climate. Energies. 8, 13928–13937. 

http://www.mdpi.com/1996-1073/8/12/12404.  (Web of Science ISI: 2.707). 

(21) Alenazi, M., H. Abdel-Razzak, A. Ibrahim, M. Wahb-Allah and A. Alsadon. 2015.  

Response of Muskmelon Cultivars to Plastic Mulch and Irrigation Regimes under 

Greenhouse Conditions.  The Journal of Animal and Plant Sciences. 25(5):1398-

1410.  http://www.thejaps.org.pk/docs/v-25-05/28.pdf. (Web of Science ISI: 0.529). 

(22) Alsadon, A. A., A. A. Ibrahim, M. A. Wahb-Allah, A. A. M. Ali and M. T. Sadder.  

2015. Tomato under salinity stress: Correlation between growth and yield 

components and responsive genes.  Acta Hort. 1081:111-119. 

http://www.actahort.org/books/1081/108111.htm. (Scopus ISI: 0.17). 

(23) Sadder, M., A. Alsadon and M. Wahb-Allah. 2014.  Transcriptomic analysis of 

tomato lines reveals putative stress-specific biomarkers.  Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry. 38: 700-715. https://doi.org/10.3906/tar-1312-17. (Web of 

Science ISI: 1.731).  

http://www.thejaps.org.pk/docs/v-26-01/18.pdf
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http://www.actahort.org/books/1145/1145_9.htm
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http://www.actahort.org/books/1039/1039_35.htm. (Scopus ISI: 0.200). 

(25) Boualem,  A., S. Fleurier, C. Troadec, P. Audigier, A. Kumar, M. Chatterjee, A. A. 

Alsadon, M.T. Sadder, M. A. Wahb-Allah. A. A. Al-Doss and A. Bendahmane. 

2014. Development of a Cucumis sativus TILLinG Platform for Forward and 

Reverse Genetics. PLoS ONE 9 (5): e97963.  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097963. (Web of Science ISI: 2.776). 

(26) Wahb-Allah, M., H. Abdel-Razzak, A. Alsadon and A. Ibrahim.  2014.  Growth, 

yield, fruit quality and water use efficiency of tomato under arbuscular mycorrhizal 

inoculation and irrigation level treatments. Life Science Journal.  11(2):109-117.  

doi:10.7537/marslsj110214.16. (Scopus ISI: 0.280). 

(27) Ibrahim, A., M. Wahb-Allah, H. Abdel-Razzak and A. Alsadon.  2014. Growth, 

yield, quality and water use efficiency of grafted tomato plants grown in greenhouse 

under different irrigation. Life Science Journal.  11(2):118-126. 

doi:10.7537/marslsj110214.17 (Scopus ISI: 0.280). 

(28) Gulrez, S. K. H., A. M. Abdel-Ghany, I. M. Al-Helal,  S. M. Al-Zaharani and A. A. 

Alsadon.  2013.   Evaluation of PE Films Having NIR-Reflective Additives for 

Greenhouse Applications in Arid Regions.  Advances in Materials Science and 

Engineering.  Volume 2013, Article ID 575081, 8 pages. 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/575081. (Web of Science ISI: 1.399). 

(29) Elnesr, M. N, A.  A. Alazba and A.  A. Alsadon.  2013.  An arithmetic method to 

determine the most suitable planting dates for vegetables.  Computers and 

Electronics in Agriculture. 90: 131-143. 

https://doi.org/10.1016/j.compag.2012.09.010  (Web of Science ISI: 3.171). 

(30) Alsadon, A., M. Sadder and M. Wahb-Allah.  2013.  Responsive gene screening and 

exploration of genotypes responses to salinity tolerance in tomato. Aust. J. Crop Sci. 

7(9):1383-1395. http://www.cropj.com/alsadon38537920131383_1395.pdf.     

(Scopus ISI: 1.410). 

(31) Alsadon, A., M.  Wahb-Allah, H. Abdel-Razzak and A. Ibrahim.  2013.  Effects of 

pruning systems on growth, fruit yield and quality traits of three greenhouse-grown 

bell pepper (Capsicum annuum L.) cultivars.  Aust. J. Crop Sci. 7(9):1309-1316.  
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irrigation rates under greenhouse conditions.  Asian J. Crop Sci. 5: 275-285.   
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(33) Abdel-Ghany, A. M., I. M. Al-Helal, S. M. Alzahrani,  A. A. Alsadon,. M. Ali  and 
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(36) Sadder, M., A. A. Alsadon, M. Al-Thamra, A.M. Zakri and A. A. Al-Doss. 2011. 

Phylogenetic analysis of SET domain in trithorax SlTX1 of Solanum lycopersicum. 

Plant Omics. 4(2):95-99.  https://www.pomics.com/sadder_4220119599.pdf. (Scopus 

ISI: 2.150). 
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of Several Tomato Genotypes Under Greenhouse Conditions.  World Applied 

Sciences Journal 15 (7): 933-940. http://idosi.org/wasj/wasj15(7)11/4.pdf. (Scopus 

ISI: 0.650). 

(38) Mohamed M. and A. A. Alsadon.  2010.  Influence of ventilation and sucrose on 

growth and leaf anatomy of micropropagated potato plantlets.  Sci. Horticulturae. 

123:295-300. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2009.09.014.  (Web of Science ISI: 

1.961). 

(39) Mohamed M., A. A. Alsadon and M. S. Al-mohaidib. 2010. Corn and potato starch 

as an agar alternative for Solanum tuberosum micropropagation. African J. 

Biotechnology. 9(1):12-16.   

https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/77763/68184. (Scopus ISI: 0.840). 

http://scialert.net/abstract/?doi=ajcs.2013.275.285
http://dx.doi.org/10.1100/2012/906360
http://dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2012.04.005
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https://www.pomics.com/sadder_4220119599.pdf
http://idosi.org/wasj/wasj15(7)11/4.pdf)
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(41) Alsadon, A. A., M. A. Wahb-Allah and S. O. Khalil. 2009. Evaluation of salinity 
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and non-saline water influence growth and yield of lettuce cultivars under 

greenhouse conditions.  Acta Hort. 801:1267-1276. 
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http://www.actahort.org/books/801/801_155-.htm
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http://www.actahort.org/books/760/760_32.htm
http://www.actahort.org/books/760/760_33.htm
http://www.actahort.org/books/747/747_5.htm
http://www.banglajol.info/index.php/PTCB/article/view/3242/2729
http://www.actahort.org/books/631/631_7.htm
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 جنليزية غري املصنفةحباث باللغة اإلاأل -

(1) Abdel-Mawgood, A. L., M. A. Gassem, A. A. Alsadon, S. S. Alghamdi and A. A. 

Aldoss. 2010.  Monitoring of genetically modified food in Saudi Arabia.  African J. 

of Food Sciences. 4(8):538-540. DOI: 10.5897/AJFS. 

http://www.academicjournals.org/article/article1380728203_Abdel-

Mawgood%20et%20al.pdf. 

(2) Alsadon, A. A., M. A. Wahb-allah and S. O. Khalil.  2006.  In vitro evaluation of 
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19(1):13-24. https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=392.  

(3) Alsadon, A. A., M. A. Wahb-allah and S. O. Khalil.  2006.  Growth, yield and 

quality of three cucumber cultivars in relation to two types of water applied at 

different growth stages.  J. King Saud Univ., Agric. Sci. 18(2):89-102.  

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=376. 

(4) Alsadon, A. A., M. S. Al-Mohaidib, M. H. Rahman and R. Islam.  2004.  Evaluation 

of in vitro vegetative growth traits of eight cultivars of (Solanum tuberosum L.) 

potato.  Bangladesh J. Genet. Biotech.  5(1,2):61-63.  

https://www.banglajol.info/index.php/BJGB/article/view/429. 

(5) Alsadon, A. A., H. H. Hegazi and I. A. Almousa. 2003. Evaluation of locally-grown 

pumpkin genotypes in the central region of Saudi Arabia. J. King Saud Univ., Agric. 

Sci. Vol. 15(1):13-24.  

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=332.  

http://www.ingentaconnect.com/content/ista/sst
https://doi.org/10.21273/HORTSCI.28.2.159
http://www.academicjournals.org/article/article1380728203_Abdel-Mawgood%20et%20al.pdf
http://www.academicjournals.org/article/article1380728203_Abdel-Mawgood%20et%20al.pdf
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=392
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=376
https://www.banglajol.info/index.php/BJGB/article/view/429
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=332
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http://www.banglajol.info/index.php/BJGB/article/view/429. 

(7) Al-Harbi, A. R., H.H. Hegazi, A. A. Alsadon and F. El-Adgham. 2002.  Growth and 

yield of onion (Allium cepa L.) cultivars under different levels of irrigation water 

salinity. J. King Saud Univ., Agric. Sci. 14(1):23-32.  

(https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=294. 

(8) Alsadon, A. A.  and K. W. Knutson. 2002.  Quantitative sprouting estimates of 

microtubers, minitubers and field grown tubers of micropropagated potato cultivars. 
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http://www.ssas.org.sa/ar/MagazenDownload2.aspx?Cat_Id=4&Number=1. 

(9) Alsadon, A. A. 2001. Non-destructive measurement of radish leaf area using 

machine vision.  J. of Agric. Sci., Mansoura Univ.  26(2):831-841. 

http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar. 

(10) Alsadon, A. A. 2001. Water sorption isotherms of vegetable seeds as influenced by 

seed species and storage temperature. Assiut J. of Agric. Sci. 23(2):157-170. 

http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic/Journal2.html. 

(11) Hegazi, H. H. and A. A. Alsadon. 2001.  Water and nitrogen use efficiencies    for 

broccoli and cauliflower under drip and furrow irrigation systems in Saudi Arabia.  J. 

Adv. Agric. Res. 6(2):373-384. http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016-

04-21-08-23-17/2016-04-21-08-58-34. 

(12) Alsadon, A. A. 2000.  Container size influences growth and yield of transplanted 
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http://faculty.ksu.edu.sa/Alsadon/Documents/Container%20size%20influences%20of
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Arabia. J. King Saud Univ., Agric. Sci., 9(2): 257-266. 

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=224.  

http://www.banglajol.info/index.php/BJGB/article/view/429
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=294
http://www.ssas.org.sa/ar/MagazenDownload2.aspx?Cat_Id=4&Number=1
http://agrfac.mans.edu.eg/research-projects-ar/agricultural-sciences-journal-ar
http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic/Journal2.html
http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016-04-21-08-23-17/2016-04-21-08-58-34
http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016-04-21-08-23-17/2016-04-21-08-58-34
http://faculty.ksu.edu.sa/Alsadon/Documents/Container%20size%20influences%20of%20tomato%20c.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/Alsadon/Documents/Container%20size%20influences%20of%20tomato%20c.pdf
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=224
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(14) Bader, H. M., A. A. Alsadon and A. R. Al-Harbi 1997. Stimulation effect of gamma 

radiation on growth and yield of two tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 

cultivars. J. King Saud Univ., Agric. Sci. 9(2):277-286. 

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=224.  

(15) Khalil, S. O., A. R. Al-Harbi and A. A. Alsadon. 1996. Growth, yield and seed 
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50/2017-01-23-10-32-55. 
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23-10-32-55. 

(17)  Alsadon, A. A., H.M. Wahdan, and A. A. Gad. 1995. Yield responses of cowpea to 

nitrogen fertilizer and thiamine. Zagazig J. Agric. Res. 22(3): 843-849. 

http://www.journals.zu.edu.eg/JournalDisplay.aspx?JournalId=1&queryType=Master. 

(18) Alsadon, A. A., H. M. Wahdan, and A. A. Gad. 1995. Yield responses of cowpea to 
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79-86. https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=185 

(22)  Alsadon, A. A., H. M. Wahdan, and A. A. Gad. 1994. Yield potentiality of nine 
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https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=224
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https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=173.  

(24) Alsadon, A. A., H. M. Wahdan and M. F. Wahby. 1993. Yield and physical 
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Sci. 5(2): 227-235.  https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=174. 

(25) Gad, A. A., A. A. Alsadon and H. M. Wahdan. 1993. Sex expression and yield 
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 األحباث املنشورة باللغة العربية -

 عبااد الشااهوا ، محمااد إبراهيم العذبة، عل  الرلمن عبد ،الرحمن عبد اهلل عبد السعدون، (1)

 متكاماال لاسااوب  برنامم تصميم.  2010. خليل عثما  ص وت الداوود،  سعد الرلمن

 العربيااة الجامعااات اتحاااد مجلااة. السااعودية العربيااة المملكة ة الخضر محاصيل اراعة عن

  .37-31(:1)18.شاااااااااااااامس عااااااااااااااين جامعااااااااااااااة الزراعيااااااااااااااة، للعلااااااااااااااوم

.http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU 

 ،السددعدون الددرحمن عبددد اهلل عبددد لشااهوا ،ا محمااد إبااراهيم سعد، الرلمن عبد الداوود،  (2)

 اهلل عبااد علاا  آدم، الصااديح الشااام  السااقد، اهلل عبااد عماار العذبااة، علاا  الاارلمن عبااد

 الحشاارية وغير الحشرية اآلجات عن متكامل لاسوب  برنامم تصميم. 2010. المسرل 

 للعلااوم العربيااة الجامعااات اتحاااد مجلااة. الخضاار محاصاايل تصاايب التاا  واةمااراض

 .46-39(:1)18.شاااااااااااااااااااامس عااااااااااااااااااااين جامعااااااااااااااااااااة الزراعيااااااااااااااااااااة،

http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU 

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=173
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=174
http://www.sciencedirect.com/journal/annals-of-agricultural-sciences
https://doi.org/10.1080/15324989309381353
http://colleges.ksu.edu.sa/Papers/Papers/Alexandria%20Journal%20of%20Agricultural%20V36%20No.3.pdf
http://colleges.ksu.edu.sa/Papers/Papers/Alexandria%20Journal%20of%20Agricultural%20V36%20No.3.pdf
http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU
http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU
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 عبااد الشااهوا ، محمد إبراهيم ،السعدون الرحمن عبد اهلل عبد ، عل  الرلمن عبد العذبة، (3)

 لتقاادير لاسوب  برنامم تصميم. 2010. النسر هبجت نبيل محمد الداوود، سعد الرلمن

 اتحاااد مجلااة ة للنشاار مقبااوا. الجاجااة المنااايح ة الخضر لمحاصيل المائية االلتياجات

  .54-48(:1)18.شااااامس عاااااين جامعاااااة الزراعياااااة، للعلاااااوم العربياااااة الجامعاااااات

http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU. 

. عبيااد عباااد  محمااود و الحماادا  محمااد باان اهلل عبااد ، الددرحمن عبددد اهلل عبددد السعدون، (4)

 لاارار  درجااات عنااد المخزنااة ال مااايم  مااار علااى تيكيةالبالساا  العبااوات  تاايف ير.  2004

. التخزينيااة والقدر  الجود  وص ات الكيميائية الخواص -1: عالية نسبية وريوبة مختل ة

 132 رقاام بحثية نشر . سعود الملك جامعة  والزراعة، اةغذية علوم كلية البحوط، مركز

 .http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchcenters ).ص حة28)

 العبااوات تاايف ير.  2004.  السددعدون الددرحمن عبددد اهلل وعبددد اهلل عبااد محمااد الحماادا ،  (5)

: عاليااة نسبية وريوبة مختل ة لرار  درجات عند المخزنة ال مايم  مار على البالستيكية

 الملااك جامعااة والزراعااة، اةغذيااة علااوم كلية البحوط، مركز.  الميكانيكية الخواص -2

 http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchcenters   ).ص حة 44)  133 رقم بحثية نشر . سعود

 ة الخضاار محاصاايل لزراعة المناسبة المواعيد. 2002. الرحمن عبد اهلل عبد ، السعدون  (6)

 لاللتياجااات وجقااا المحدد  المواعيد  بين التواجح مدا دراسة: السعودية العربية المملكة

  سااعود الملااك جامعااة مجلااة. والمياااه الزراعة مديريات من المقتلة والمواعيد الحرارية

 97-75(:1)14( الزراعيااااااااااااااااااااااااااااااااة )العلااااااااااااااااااااااااااااااااوم

https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=294. 

 الاار  مياااه نوعيااة تاايف ير.  2002. السددعدون الددرحمن عبد اهلل وعبد عثما  ص وت خليل،  (7)

 ة الجديااد مجلااة.  ال اصااوليا حصاانا  لاابع  والجااا  اةخضاار المحصوا ص ات على

 .689-677(:3)7. الزراعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة البحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوط

-08-21-04-17/2016-23-08-21-04-http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016

34-58 

  محماااود مصااا  ى ،السدددعدون الدددرحمن عبدددد اهلل عبدددد محماااد، العزياااز عباااد الااادويس،  (8)

 وترشاايد اإنتاااج ة التوسااع بااين: السعودية العربية المملكة ة الب ايس.  1999.منصور

  .24-1(:1)44. الزراعيااااااااااة للبحااااااااااوط اإسااااااااااكندرية مجلااااااااااة. المااااااااااوارد

55-32-10-23-01-50/2017-14-16-12-06-http://agr.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015. 

http://agr.asu.edu.eg/news.php?action=showpub&nid=95#.Wca2NMgjHIU
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchcenters
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchcenters
https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Pages/IssueArticles.aspx?JournalID=294
http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016-04-21-08-23-17/2016-04-21-08-58-34
http://www.agrsaba.alexu.edu.eg/index.php/ar/2016-04-21-08-23-17/2016-04-21-08-58-34
http://agr.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015-06-12-16-14-50/2017-01-23-10-32-55
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 تحديااد. 1998. س يا  الدين بدر خليل، عثما  ص وت ،الرحمن عبد اهلل عبد السعدون، (9)

 البحااوط مركااز. السااعودية العربية المملكة ة الخضر محاصيل لزراعة مناسبةال المواعيد

 ص حة(. 35) 76 رقم بحثية نشر . سعود الملك جامعة – الزراعة كلية – الزراعية

، مصاا  ى محمااود منصااور.  عبددد اهلل عبددد الددرحمن السددعدونآا ابااراهيم، باساام حلمااد،  (10)

.  المحصوا اةمثل النتاااج الخضاار ة البيااوت البالسااتيكية غياار المكي ااة:  دراسااة 1997

لالااة لمزرعااة نااادك ة المن قااة الوساا ى بالمملكااة العربيااة السااعودية.  المجلااة العلميااة 

 .242-227(:2)48لجامعة القاهر . 

 الكتب املؤلفة واملرتمجة -

 الكتب املؤلفة

. حساساايات اإنتاااج ة البيااوت المحميااة. سلساالة 1440. عبد اهلل عبد الرحمن السعدون، (1)

الزراعة المحميااة لمحاصاايل الخضاار. عماااد  البحاال العلماا ، دار جامعااة الملااك سااعود 

 (.978-603-507-732-3ص. )ردمك:  564للنشر. 

. ت بيقااات انتاااج محاصاايل الخضاار ة البيااوت 1440. السددعدون، عبددد اهلل عبددد الددرحمن (2)

دار   المحميااة.  سلساالة الزراعااة المحميااة لمحاصاايل الخضاار. عماااد  البحاال العلماا ،

 (.978-603-507-734-7ص. )ردمك:  418جامعة الملك سعود للنشر.  

. الزراعة المحمية المستدامة والت ورات الحديثااة 1440. السعدون، عبد اهلل عبد الرحمن (3)

نظم الزراعة ة البيوت المحمية.  سلسلة الزراعة المحميااة لمحاصاايل الخضاار. عماااد   ة

-507-733-0ص. )ردمااك:  265دار جامعة الملك سااعود للنشاار.   البحل العلم ، 

603-978.) 

. الزراعااة العضااوية 1435. السددعدون عبددد اهلل عبددد الددرحمن و صالب، هشام عبااد الاارااق (4)

ص.  40عة مستدامة.  الجمعية السعودية للعلااوم الزراعيااة. للمحاصيل البستانية: نحو ارا

 (.978-603-493-6-4)ردمك: 

. تقنيااات مابعااد 1432. عبااد اهلل محمااد الحماادا  و السددعدون، عبددد اهلل عبددد الددرحمن (5)

-9ص. )ردمااك:  40الحصاد للمحاصيل البستانية.  الجمعية السعودية للعلوم الزراعية. 

780-55-9960-978) 

و خالااد حلمااد ، عبددد اهلل بددن عبددد الددرحمن السددعدون اهلل باان عبااد العزياازالاادوس، عبااد  (6)

. التقاو : جودهتا ويرق اختبارها.  مركز اإرشاد الزراع . كلية علااوم 1427مص  ى.  

 (.9960-55-012-0ص. )ردمك:  35اةغذية والزراعة، جامعة الملك سعود. 
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ا ية النباتية ة المملكة العربية . ل و اةصوا الور1421الرحمن.  السعدون، عبداهلل عبد (7)

-5)ردمااك:   ص. 40الجمعية السعودية للعلوم الزراعية.  السعودية: الواقع والت لعات.

520-38-9960.) 

تقنيااات  . 1415 وعبااد الل يااف عبااد العااايى ساارور. السددعدون، عبددد اهلل عبددد الددرحمن (8)

، جامعااة الملااك سااعود. البيوت المحمية الزراعية. مركز اإرشاااد الزراعاا . كليااة الزراعااة

 (.9960-05-128-5)ردمك: ص.  44

 فصل يف كتاب

 .  االلتياجااات المائيااة لمحاصاايل الخضاار.  1423. الددرحمن السددعدون، عبددداهلل عبددد (1)

.  الكتاااب االرشاااد  عاان المياااه. مركااز االرشاااد الزراعاا ، كليااة علااوم 69-37 ص ص

 (.x-355-37-9960االغذية والزراعة. )ردمك: 

. ت ااور انتاااج المحاصاايل الزراعيااة عااط عقااود 1421.  السددعدون، عبددد اهلل عبددد الددرحمن (2)

ا . الناادو  الجامعيااة الكااط430 – 389التنميااة بالمملكااة العربيااة السااعودية.  ص ص 

 (. 9960-37-225-1)المحور الزراع (. م ابع جامعة الملك سعود. )ردمك: 

 

(3) Alsadon, Abdullah Abdulrahman.  2007.  Agriculture and Livestock (pp 72-73) 

and (pp 177-184) in Space Image Atlas of the Kingdom of Saudi Arabia.  Prince 

Sultan Research Center for Environment, Water and Desert.  Riyadh (ISBN: 9960-

57-011-8) 

 الكتب املرتمجة

.  محصاااوا الب اااايس ة المملكاااة العربياااة 1415  السدددعدون، عبدددد اهلل عبدددد الدددرحمن. (1)

السعودية )ترجمة لكتاب من تيفليف د.ا جا  درااخ(. الطنامم السعود  لت ااوير الزراعااة 

 (.9960-18-002-6)ردمك:  ص. 330 والمياه، الزراعة واار  –

 حترير الكتب ذات الطابع اخلاص

.  صدرت ال بعة اةولى من م ااابع جامعااة 1420كلية الزراعة : اشعاع ة مسير  التنمية.   (1)

بمناسبة مرور مائة عام على تيفسيس المملكة العربيااة السااعودية.  1420الملك سعود عام 

 1427الثانياااة عااااام   (.  وصااادرت ال بعاااةx-002-37-9960ص.  )ردماااك:  309
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-37-987-6ص.  )ردمااك:  436بمناسبة مرور خمسين عاماا  علااى تيفساايس الجامعااة 

9960.) 

.  م ااابع جامعااة الملااك 1418البيئة الزراعيااة واسااهامات كليااة الزراعااة ة مجاااا البيئااة.   (2)

 (.9960-05-698-8ص.  )ردمك:   56سعود.  

-xص.  )ردمااك:  24لااك سااعود. م ااابع جامعااة الم  1418كليااة الزراعااة والمجتمااع .  (3)

697- 05-6690.) 

 البحثية املشاريع سابعًا:

 املشاريع املنتهية  -  

ممااوا   مشااروع .  نبات واالمتزاا المائ  لبذور الخضر تحاات واارو  تخاازين مختل ااةاإ (1)

 من مركز البحوط الزراعية بالكلية )بالل رئيس(.

الكيميائيااة والميكانيكيااة وصاا ات الجااود  تاايف ير اةغل ااة البالسااتيكية علااى الخااواص  (2)

لل مايم المخزنة ة درجات لرار  وريوبة نساابية مختل ااة.  مشااروع ممااوا ماان الشااركة 

 السعودية للصناعات اةساسية )سابك(. )بالل رئيس(.

تاايف ير مسااتوا السااكروا ة انتاااج حصاانا  ماان الب ااايس المزروعااة ة المملكااة العربيااة  (3)

شروع مموا ماان مدينااة الملااك عباادالعزيز للعلااوم والتقنيااة ة السعودية )بالل رئيس(. م

 برنامم المنب الصغير  السابع.

تصميم برنااامم لاسااوب  متكاماال عاان اراعااة الخضاار ة المملكاااة العاااربية الساااااااعودية.   (4)

 مشروع مموا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ) بالل رئيس(.

المعدلة ورا ي  ة المملكااة العربيااة السااعودية.  مشااروع الكشف عن المحاصيل واةغذية  (5)

 مموا ضمن برنامم المنب السنوية الت بيقية بالجامعة. )بالل مشارك(.

سالالت ال مايم المتحملة للملولة: تحليل الص ات المحصولية والمعلمات الحيوية.  (6)

 .مشروع مموا من الخ ة الويتية للعلوم والتقنية واالبتكار )بالل رئيس(

ت بيقات التقنية الحيوية ة انتاج وتحسين ال مايم تحت ورو  البيئة الجاجة ة المملكااة  (7)

مشروع ممااوا ماان مدينااة الملااك عباادالعزيز للعلااوم والتقنيااة. )بالاال  العربية  السعودية.

 مشارك(.  

تقياايم بعاا  حصاانا  ال مااايم والهجاان الناتجااة منهااا تحاات واارو  اإجهاااد البيئاا  ة  (8)

ية السعودية. مشروع مموا من مركز البحوط الزراعية بكلية علااوم اةغذيااة المملكة العرب

 والزراعة. )بالل رئيس(.  
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تصميم وت وير نظم التحكم اآلل  والبيئ  للبيوت المحميااة بالمملكااة العربيااة السااعودية.   (9)

 مشروع مموا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. )بالل مشارك(.  

اء بااول  إيثيلااين لتغ يااة البيااوت المحميااة ة المنااايح الجاجااة. مشااروع ت ااوير وتقياايم غشاا  (10)

 مموا من الخ ة الويتية للعلوم والتقنية واالبتكار )بالل مشارك(.  

تحسين انتاجية الخضر ب اارق التقنيااة الحيويااة. مشااروع تعاااو  بحثاا  بااين جامعااة الملااك  (11)

 Institut National de la Recherche سااعود والمركااز ال رنساا  لابحاااط الزراعيااة 

Agronomique (INRA.) رئيس ال ريح البحث( ) 

تصميم ودراسة جاادوا ولااد  مزرعيااة للمكمااور  لالساات اد  المسااتدامة ماان المخل ااات  (12)

 .النباتية إنتاج بدائل بيئات اراعية للخضر ة البيوت المحمية )مستشار(

 املشاريع اجلديدة اليت متت املوافقة على دعمها -

(1) Combined Solar-Geothermal Energy for Operating a Standalone, Semi-closed    

Greenhouse for Water Reuse and Sustainable Agriculture in Arid Regions. 

(2) Application of Bioreactors Technology and Microponics for Cormlets and Flowers 

Production of Saffron (Crocus sativus) – an Important Herbal and Medicinal Plant. 

 واملؤمترات الندوات ثامنًا:

مؤتمرا وندو  علمية وورشة عمل ولقاءا علمي  على المستوا  90المشاركة ة حكثر من  تتم

المحل  والعرب  والدول .  ويمكن بيا  المؤتمرات الت  تمت المشاركة جيها خالا السنوات 

  :العشر اةخير

-13المؤتمر الثاي للجمعية السعودية للعلوم الزراعية المعقود بالرياض خالا ال اات   -

صاانا  ال مااايم: تقاادير ح.  قاادم بحاال تاايف ير االجهاااد الحاارار  علااى 15/1/1426

 التحمل الحرار  لالصنا  معمليا.

المؤتمر التاسع للجمعية السعودية للعلااوم الزراعيااة المعقااود ة الرياااض خااالا ال اات   -

.  قدم بحل بعنوا  ت بيح نظم التحكم اآلل  ة البيااوت المحميااة 24-25/4/1437

 "النتاج الخضر بالمملكة العربية السعودية: نحو تنمية اراعية مستدامة

الزراعيااة المعقااود ة بريااده خااالا ال اات  المااؤتمر العاشاار للجمعيااة السااعودية للعلااوم  -

.  قدم بحل بعنوا  التنمية الزراعية المستدامة: التقنيااات الحديثااة 17-18/5/1438

 وت بيقاهتا ة الزراعة المحمية نموذج .
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المؤتمر الحاد  والعشرين عن الجينوم النبايت والحيواي المعقود ة مدينة سااا  ديجااو  -

 Salt biomarkersقدم بحل بعنااوا   16/1/2013-12ال ت  كالي ورنيا امريكا خالا 

in advanced tomato 

المؤتمر الدول  التاسااع والعشاارو  للجمعيااة الدوليااة لعلااوم البساااتين ة مدينااة باارابن  -

 Cucumber growth in an.  قدم بحل بعنوا    22/8/2014-17باستاليا خالا ال ت  

arid environment greenhouse under different plastic covers 

المؤتمر الاادول  للتقنيااة الحيويااة والهندسااة الزراعيااة المعقااود ة مدينااة كيوتااو باليابااا   -

 Growth analysis response of tomato.  قدم بحل بعنااوا  7/4/2015-6خالا ال ت  

plants under automated environmental conditions 

عشر لتصاانيع ال مااايم المعقااود ة مدينااة ليااك قاااردا باي اليااا  المؤتمر الدول  الحاد  -

 Yield, fruit quality and marker.  قاادم بحاال بعنااوا  11/6/2014-8خااالا ال اات  

analysis under salt stress for several tomato lines and their segregation populations 

الدوليااة لعلااوم البساااتين المعقااود ة مدينااة المؤتمر الدول  الثامن والعشرو  للجمعية  -

 Evaluation of. قاادم بحاال بعنااوا  27/8/2010-22لشبونه بالطتغاا خالا ال اات  

salinity tolerance of pepper cultivars under greenhouse conditions 

خااالا ال اات  المؤتمر الدول  عن التقنية الحيوية النباتية المعقود ة مدينة انتاليااا بتكيااا  -

 Agronomic and molecular evaluation of salt.  قدم بحثا  بعنوا  29/4-2/5/2012

tolerant tomato genotypes,  Physical, chemical and gene expression analysis under salt 

stress for several tomato genotypes 

لبيئاا  وتااوجير ال اقااة للبيااوت المحميااة المؤتمر الدول  عن التقنيات الحديثة للااتحكم ا -

-6والمصاااانع النباتياااة المعقاااود ة مديناااة جيجاااو بكورياااا الجنوبياااة خاااالا ال ااات  

 Response of cherry tomato to pruning systems and.  قدم بحل بعنوا  11/10/2013

irrigation rates under greenhouse conditions 

عة المحمية ة المنااايح معتدلااة المناااخ المعقااود ة مدينااة المؤتمر الدول  الثامن للزرا -

.  قاادم بحاال بعنااوا  22/2/2006-19اغااادير بالمملكااة المغربيااة خااالا ال اات  

Evaluation of drought tolerance of potato cultivars under greenhouse conditions 

لمعقااود ة مدينااة جااورت المااؤتمر الاادول  الثاااي عاان الح ااو جااائح الااطود  للنباتااات ا -

.  14/8/2013-11كااولينز كولااورادو بالواليااات المتحااد  االمريكيااة خااالا ال اات  

 Cryopreservation of wild bitter apple (Citrullus colocynthis L.) seedsتقديم بحل بعنوا  
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دينااة المؤتمر الدول  السادس والعشرين للجمعية الدولية لعلوم البساتين المعقااود ة م -

 Moisture sorption.  قاادم بحاال بعنااوا  14/8/2002-11تورنتو بكندا خالا ال ت  

isotherms of four vegetable seeds as influenced by storage conditions 

المؤتمر السابع عن معااامالت مااا بعااد الحصاااد المعقااود ة مدينااة كوااللمبااور بماليزيااا  -

 Influence of storage conditions onم بحل بعنوا  .  قد29/6/2012-25خالا ال ت  

seed quality and longevity of four vegetable crops 

ندو  التشااجير العشاارو  للمعهااد العرباا  النماااء المااد  التاا  عقاادت ة مكااة المكرمااة  -

الت اااورات ة مجااااا "قااادمت محاضااار  بعناااوا   14/7/1440-11خاااالا ال ااات  

 "الزراعة الحضرية

 المياااه و البيئااة واار  –دو  اكثار تقاو  الب ايس المعقود  ة مركز البذور و التقاو  ن -

 اسااتاتيجية ك اااء  بعنااوا  محاضاار  قاادمت.  بالرياض 3/1/1441 بتاريخ الزراعه و

باسااتخدام تقنيااات اراعااة اةنسااجة و الزراعااة الهوائيااة  3G Strategy) ) حجياااا الثال ااة

 المملكة العربية السعودية من التقاو  المعتمد  للب ايسلتياجات التوجير 

ريااااض بتااااريخ لال اقاااد الغاااذائ  بالمؤسساااة العاماااة للحباااوب با وحورشاااة الهااادر  -

قدم محاضر  بعنوا  ال اقد والهدر الغااذائ  ة دوا مجلااس التعاااو   18/10/1439

 الخليج .

 التدريسية اخلربات تاسعًا:

 يف جمال التدريس الدورات التدريببة

 (9/10/1430االستخدام ال عاا لل صوا الذكية ) -

 (3/12/1429-1مهارات التدريس الجامع  ال عاا ) -

 (25/12/142-22مهارات االنجاا واإنتاجية ) -

 (25/1/1430-24االبداع ة القياد  االكاديمية ) -

 (22/4/1436التخزين السحاب  ) -

 Blackboard  (4/2/1433)يريح  تحميل المقررات الدراسية عن -

 (27/2/1435ت بيقات القاعة الذكية ) -

 (7/8/2009-3) بري انيا –الدور  التدريبية للتعليم الجامع  ة جامعة ليدا  -

 General strategies for Assessing your Teaching Effectiveness  (23/4/1430 ) 
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 وريوساملقررات اليت قمت بتدريسها يف مرحلة البكال

 نتم حسس اإنتاج النبايت 201 -

 نتم انتاج الخضر 331 -

 نتم جسيولوجيا ما بعد الحصاد 401 -

 نتم الزراعة العضوية 402 -

 نتم الزراعة المحمية 403 -

 نتم مشروع تخرج 498 -

 املقررات اليت قمت بتدريسها يف مرحلة املاجستري

  نتم اإكثار الدقيح 503 -

 باتيةنالورا ية الصوا نتم اة 506 -

 نتم تداوا وتخزين المحاصيل البستانية 512 -

 متقدم -نتاج محاصيل الخضرإنتم  530 -

 نتاج محاصيل العائلة القرعيةإنتم  531 -

 نتاج محاصيل العائلة الباذنجانيةإنتم  532 -

 نتم الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر 533  -

 لدكتوراهاملقررات اليت قمت بتدريسها يف مرحلة ا

 نتم الزراعة المستدامة 602 -

 نتم موضوعات متقدمة ة علوم البساتين 606 -

 نتم الزراعة العضوية 607 -

 نتاج الخضرإنتم التقنيات الحديثة ة  630 -

 نتم الخضر الورقية 631 -

 نتم الخضر البقولية 632 -
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف عاشرًا:

 التاريخ الدرجة عنوان الرسالة القسم الطالباسم  م
طبيعة 

 اإلشراف

 اجلامعة داخلالرسائل اجلامعية  

 الدبع ،  1

 عبد الحكيم 

 عبد الرلمن

 Response of Tomato اإنتاج النبايت

Genotypes to Heat Stress 

during Flowering and Fruit 

Set: Physiological, 

Agronomical and Molecular 

Study 

 1442 الدكتوراه

)ال صل 

اةوا 

 مجدوا(

مشر  

 رئيس

 عل ، حلمد  2

 عبد الرليم

 Deciphering Salt Tolerant اإنتاج النبايت

Mechanisms in Hybrid 

Tomato Grafted onto Salt 

Tolerant Rootstock Under 

Hydroponic System   

 

 1442 الدكتوراه

)ال صل 

اةوا 

 مجدوا(

مشر  

 رئيس

التباين الورا   بين وداخل يرا  اإنتاج النبايت الدايل، حلمد مص  ى 3

مختل ة من القرع العسل  

المزروعة ة المملكة العربية 

 السعودية

 عضو 1440 الماجستير

 عباد ، محمد  4

 عبد اهلل

تيف ير ال حم الحيو  وسماد  اإنتاج النبايت

وانتاج الكومبوست على نمو 

ال ل ل الحلو تحت مستويات 

 مختل ة من مياه الر 

 الماجستير

 

 عضو 1440

دراسة تيف ير نظم الر  بالتنقيط  الهندسة الزراعية ال ق ، حلمد محمد  5

 تحت الس ح  ومستويات الر 

على االنتاجية المحصولية وتوجير 

 المياه ة البيوت المحمية

 الماجستير

 

 عضو 1440
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 الظرو  على التظليل لو  تيف ير الهندسة الزراعية البدو ، عمار حلمد  6

 ال ي   والتوايع الداخلية البيئية

 البيوت ة ال راولة ونمو للضوء

 المحمية

 الماجستير

 

مشر   1440

 مساعد

 سعد، منتصر  7

 عبد الرلمن

 اإنتاج النبايت

 

تحليل مكونات التباين الورا   

لسالالت من والتعبير الجين  

ال مايم والهجن الناتجة منها 

 تحت اجهاد الج ا 

 الماجستير

 

مشر   1439

 رئيس

 

التقييم المحصول  والجزيئ   اإنتاج النبايت الصلو ، وديع حلمد 8

لتحمل الج ا  ة تراكيب ورا ية 

 من ال مايم

 الماجستير

 

مشر   1437

 رئيس

اكثار ول و صن ين من العنب  اإنتاج النبايت العيزر ، حلمد عل  9

 باستخدام تقنية اراعة اةنسجة

 الماجستير

 

 عضو 1437

 الدبع ،  10

 عبد الحكيم 

 عبد الرلمن

 اإنتاج النبايت

 

االنتخاب المعمل  لسالالت  

 متحملة للملولة ة ال مايم

 

 الماجستير

 

مشر   1436

 رئيس

 

ضيف اهلل، محمد  11

 صالب

 اإنتاج النبايت

 

تيف ير المعاملة بحم  السلسليك 

وكلوريد الكالسيوم بعد الحصاد 

على الجود  والقدر  التخزينية 

 لدرنات الب ايس

 الماجستير

 

 عضو 1436

 

 عل ، حلمد  12

 عبد الرليم

تقييم تحمل الملولة ة سالالت  اإنتاج النبايت

ال مايم بتحليل الص ات 

المحصولية وتتابعات الحم  

 الريبوا النوو  

 

مشر   1434 الماجستير

 رئيس

النبات واةلياء  المهيدب، مهيدب 13

 كلية –الدقيقة 

 العلوم

الكشف عن ال  رات ة كدب 

ال مايم باستخدام الدالئل 

الجزيئية ) دنا والطوتين وحشباه 

  االنزيمات(

 

 عضو 1432 الدكتوراه
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دراسة التنوع الورا   لسالالت  اإنتاج النبايت الم ير ، مشعل  14

القرع العسل  باستخدام الدالئل 

 الجزيئية وعالقته بقو  الهجين 

مشر   1430 الماجستير

 رئيس

إكثار حشجار التين )صنف براو   االنتاج النبايت الخيط ، عامر ياسف 15

ترك ( بواس ة تقنية اراعة 

 اةنسجة

 عضو 1429 الماجستير

استخدام تقنية اراعة اةنسجة ة  اإنتاج النبايت العتيب ، محمد 16

 اكثار العنب صنف ال ائ  

 1428 الماجستير

 

 عضو

 

تيف ير المعامالت الحرارية على  اإنتاج النبايت العبيد ، عبداهلل  17

القدر  التخزينية وجود   مار 

 "يوريكا"ليمو  اةضاليا صنف 

 عضو 1428 الماجستير

 

تقييم تحمل بع  حصنا   اإنتاج النبايت حلمد، عبدالمجيد  18

ال مايم للملولة باستخدام 

 اراعة اةنسجة

مشر   1427 الماجستير

 رئيس

تقييم وانتخاب اصنا  من  اإنتاج النبايت الشرار ، سل ا  19

 الب ايس لتحمل الج ا 

مشر   1425 الماجستير

 رئيس

مستويات الكادميوم ة التبة  التبةعلوم  البوارد ، محمد  20

ومحتواه ة بع  محاصيل 

الخضر النامية ة المن قة 

الوس ى بالمملكة العربية 

 السعودية

 عضو 1423 الماجستير

حداء آالت اراعة الب ايس ة  الهندسة الزراعية الدوسر ، مبارك 21

 المملكة العربية السعودية

 عضو 1423 الماجستير

 

دراسات حولية على تقييم  اإنتاج النبايت براهيمإالموسى،  22

وانتخاب بع  السالالت 

 المحلية من القرع العسل 

مشر   1421 الماجستير

 رئيس

انتخاب نباتات بصل متحملة  اإنتاج النبايت آا عزيز، محمد 23

 للملولة ب ريقة اراعة اةنسجة

 

 عضو 1420 الماجستير
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بع  العوامل المؤ ر  على إنتاج  اإنتاج النبايت المهيدب، مهيدب 24

 درينات الب ايس

مشر   1417 الماجستير

 رئيس

 الرسائل اجلامعية خارج اجلامعة

كلية  -اةلياء الشهراي، سكرا 1

جامعة  -العلوم

 اةمير  نور 

دراسة االختالجات الورا ية بين 

بع  سالالت الخس تحت نظام 

 الزراعة المائية

 عضو 1432 الماجستير

 الرسائل اجلامعية خارج اململكة

1 Eleblu, J.S.Y 

 

SciencesDu 

Vegetal, 

Universite 

Paris-Sud 

 

Functional Characterization 

of CmWIP 1 gene in the sex 

determination pathway of 

Cucumis melo using 

Arabidopsis thaliana as a 

model system 

Ph.D 2013 Member 

 الدائمة واللجان اجملالس عشر: حادي

 دارة اجلمعيات العلمية التابعة للجامعةإس لرئاسة أو عضوية جم

 (1424-1421دار  الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  )إرئيس مجلس  -

 لالي ( -1425العضوية ال خرية مدا الحيا  ة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية ) -

 (.1423-1421دار  الجمعية السعودية لعلوم الحيا  )إعضو وحمين مجلس  -

 جمالت اجلمعيات العلمية التابعة للجامعةرئاسة أو عضوية هيئة حترير جمالت اجلامعة او 

 .(1419-1417) الزراعية العلوم –عضو لجنة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود  -

 عضوية اللجان الدائمة يف اجلامعة

ا علااى سبوع لجامعة والمجتمع لاللت اااا بماارور خمسااين عام اا رئيس اللجنة الدائمة ة -

 .1428سيس الجامعة يفت

 .(1428-1424دائمة للخ ط والنظام الدراس  بالجامعة )عضو اللجنة ال -
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عضااو اللجنااة الدائمااة ةساابوع الجامعااة الجامعااة والمجتمااع اةوا والثاااي  والثالاال  -

 .(1422-1418والرابع والخامس )

 .(1419عضو اللجنة الدائمة لتيفديب ال الب ) -

لااى تيفساايس الجامعااة عضو اللجنة التنظيمية الدائمااة لاللت اااا بماارور خمسااين عامااا ع -

(1425). 

عضو اللجنة الدائمة التن يذية للمؤتمر العااالم  لاللت اااء بمناساابة ماارور عشاارين عامااا  -

 مقاليااد – اهلل يرلمااه –على تول  خادم الحرمين الشري ين الملك جهد باان عبااد العزيااز 

 .(1422) الحكم

 العمل وفرق اللجان عضوية عشر: ثاني

 على مستوى القسم

 لالي (. -1425لجنة الدراسات العليا )رئيس  -

 (.1434-1433رئيس لجنة اعداد برامم الدكتوراه ) -

 (.1433-1430رئيس لجنة البحل العلم  ) -

 (.1433-1430عضو اللجنة االدارية ) -

 (.1440-1437عضو لجنة شؤو  الخريجين ) -

 على مستوى الكلية

 لاليا(. -1437عضو ولد  الدراسات العليا ) -

 (.1436-1434عضو لجنة الخ ط الدراسية ) -

 (.1427رئيس لجا  مقابلة المتقدمين للووائف ال نية ) -

( ال ااائز  1428لكتونية لكليااة علااوم االغذيااة والزراعااة ) رئيس جريح ت وير البوابة اإ -

 .ةوا على مستوا كليات الجامعبالمركز اة

عاااد  هيكلااة الااطامم ساايوية إرئاايس ال ريااح المشااكل لزيااار  عاادد ماان الجامعااات اآل -

 (.1422كاديمية بالكلية )اة

 (.1417عداد برنامم مكاجحة التدخين بالكلية )عضو لجنة إ -

 (.1430-1429عضو لجنة الخ ة االستاتيجية ) -
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 على مستوى اجلامعة

 رئيس جلسة علمية ) البيئة الجاجة والتنميااة( ة المااؤتمر الاادول  الثاااي للمااوارد المائيااة -

 .7/11/1427والبيئة الجاجة  الذ  عقد ة رلاب جامعة الملك سعود بتاريخ 

رئيس جلسة علمية ة المؤتمر الدول  الثامن للمااوارد المائيااة والبيئااة الجاجااة بالرياااض  -

 .17/5/1440-15خالا ال ت  

الرياااض عضااو اللجنااة العلميااة للمااؤتمر الاادول  اةوا ة التقنيااة الحيويااة المعقااود ة  -

 .23/2/1430-21خالا ال ت  

عضو لجنة االلت اا بمناسبة مرور عشرين عام  على تااول  خااادم الحاارمين الشااري ين  -

 (.1422) الحكم مقاليد – اهلل يرلمه –الملك جهد بن عبد العزيز 

ساايس المملكااة العربيااة السااعودية يفعضو لجنة االلت اا بمناسبة مرور مائااة عااام علااى ت -

(1419.) 

 (.1417عداد دليل الجمعية السعودية لعلوم الحيا  )إعضو لجنة  -

 اجلامعة خارج عشر:األثر ثالث

 اجلمعيات العلمية واملهنية

 رئاسة حو عضوية مجالس ادار  الجمعيات العلمية حو المهنية خارج الجامعة. -

 (.1429-1425عضو اللجنة التن يذية لجمعية كليات الزراعة العربية ) -

 Council of theعضو مجلس ممثل  الدوا اةعضاء ة الجمعية الدولية لعلوم البساتين  -

International Society for Horticultural Sciences  ولتى اآل   1418منذ العام. 

 العزيااز عبد الملك مدينة –عضو جريح العمل ة الخ ة االستاتيجية للتقنيات الزراعية  -

 (.1431-1429) والتقنية للعلوم

 (.1429-1425عضو هيئة تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية ) -

-1423عضو مجموعة العمل الزراعيااة ة مدينااة الملااك عباادالعزيز للعلااوم والتقنيااة ) -

1428.) 

عضااو اللجنااة العلميااة للمااؤتمر السااعود  الاادول  للتقنيااة الزراعيااة المعقااود ة مدينااة  -

 .6/2/1434-4العزيز للعلوم والتقنية بالرياض خالا ال ت  الملك عبد 

 للتقنيااة الرياااض واد  –عضو مجلس ادار  مركز حبحاااط وت ااوير الزراعااة المسااتدامة  -

(1431-1434.) 
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عضااو جريااح صااياغة االولويااات االسااتاتيجية لطنااامم التقنيااة الحيويااة التااابع للخ ااة  -

مدينااة الملااك عبااد العزيااز للعلااوم والتقنيااة وواار  الوينية للعلوم والتقنية بالتعاو  مع 

 .1429االقتصاد والتخ يط 

بزيااار  ا يوبيااا  - 29/7/1429-23عضااو ال ريااح العلماا  الااذ  قااام خااالا ال اات   -

 لدراسة جرصة االستثمار الزراعية الخارج  .

 (.1425-1418عضو اللجنة الزراعية بالغرجة التجارية الصناعية بالرياض ) -

جريح تويين وت وير التقنيات الحيوية لتحديد الرؤيااة والرسااالة لمشااروع تااويين  عضو -

 .9/6/1428مدينة الملك عبد العزيز  -التقنية الحيوية 

 رئاسة أو عضوية هيئة حترير اجملالت احملكمة خارج اجلامعة

-1426عضااو هيئااة تحرياار مجلااة اتحاااد الجامعااات العربيااة جاارع العلااوم الزراعيااة ) -

1429.) 

عضااو اللجنااة العلميااة للمااؤتمر الاادول  عاان نخياال الاابلب الااذ  تنظمااه جامعااة الملااك  -

-16جيصاااال بالتعاااااو  مااااع الجمعيااااة الدوليااااة لعلااااوم البساااااتين خااااالا ال اااات  

19/11/2020. 

 األكادميية اجملالس عضوية عشر: رابع

 لالي (. -1409عضو مجلس قسم االنتاج النبايت ) -

 (.1414-1411حل والتجارب الزراعية )عضو مجلس ادار  مح ة اةب -

 (.1429-1425، 1420-1418عضو مجلس كلية علوم اةغذية والزراعة ) -

 (.1433-1430عضو المجلس العلم  لجامعة الجامعة ) -

 (.1433-1430عضو مجلس جامعة المجمعة ) -

 (.1429-1425، 1419عضو مجلس جامعة الملك سعود ) -

  1428عضو مجلس ادار  مركز التميز البحث  ة التقنية الحيوية، جامعة الملك سااعود  -

-1430. 

 .1429-1425عضو اللجنة التن يذية لجمعية كليات الزراعة العربية  -
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 رئاسة أو عضوية جمالس أو جلان أو هيئات وطنية

 رئاسة أو جمالس أو جلان أو هيئات وطنية

 .20/11/1429لية العلوم والدراسات االنسانية بالغاع رئيس اللجنة الاتيفسيسية لك -

-1435 والاادواء الغااذاء هيئااة –رئاايس لجنااة المنتجااات الغذائيااة ذات اةصاال النبااايت  -

1436. 

رئاايس المحااور اةوا ة جلسااة النقاااة الساانوية السادسااة المعقااود  ة مقاار المعهااد  -

 .5/8/1420العرب  النماء المد  بالتعاو  مع قسم االنتاج النبايت 

رئيس المحور اةوا ة جلسة النقاة السنوية السابعة المعقود  ة مقر المعهد العرباا   -

 .29/8/1421ايت النماء المد  بالتعاو  مع قسم االنتاج النب

رئيس اللجنة العلمية ة الندو  الدولية عاان الزراعااة المحميااة: الوضااع الااراهن والرؤيااة  -

المستقبلية )نحو حمن غذائ  ومائ ( الذ  نظمته واار  الزراعة بالرياااض خااالا ال اات  

21-13/4/1431. 

ة )اراعااة وانتاااج رئاسة اللقاءات العلمية الت  نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الزراعي -

تاااداوا المنتجاااات ة اةساااواق  -، 25/11/1423لائااال  -الب اااايس بالمملكاااة  

 االلساااء – الاادواجن ة الحيويااة المضااادات ،30/1/1424 الرياااض –الخارجيااة 

 – العضوية الزراعة  ،26/8/1424 ال ائف – ال اكهة اشجار رعاية ،26-3-1424

، 26/1/1425 الريااااض – الزراعاااة ة الحديثاااة التقنياااات ،29/11/1424 برياااد 

 اسااتخدام ترشاايد وياارق الاار  ك اااء  ،25/10/1425  جااا  –االستزراع السمك  

 (.24/8/1426 الرياض – الزراعة ة المياه

رئاسة الندو  الثانية للجمعية السعودية للعلوم الزراعية تحت عنوا  الزراعة السااعودية:  -

 .15/1/1426-13ة الرياض بتاريخ ال رص والتحديات الت  عقدت 

المشاركة ة االجتماع الرابع للجنة عمداء كايات الزراعااة وال ااب البي اار  بجامعااات  -

دوا مجلس التعاو  لدوا الخليم العرباا  ة جامعااة الساال ا  قااابوس بمسااقط خااالا 

 .17/10/1427-15ال ت  

يااة بجامعااة عااين شاامس خااالا المشاركة ة االجتماع الرابع لجمعية كلية الزراعااة العرب -

 .21/7/1426-20ال ت  

عضاااو مجموعاااة العلاااوم الزراعياااة بمديناااة الملاااك عباااد العزياااز للعلاااوم والتقنياااة  -

8/1/1418. 
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 الوطين املستوى على األثر ذات واملساهمات املبادرات عشر: خامس

-1430تقديم خدمات استشارية لدا كل من : واار  التعليم العال  )مستشااار مت اارغ  -

(، شااركة الجااو  للتنميااة 1430-1426(، واار  الزراعة )مستشار غير مت اارغ 1433

 (.1425-1422الزراعية )

رئاايس لجنااة مشااروع تو يااح الااتاط الزراعاا  ة المملكااة العربيااة السااعودية )الجمعيااة  -

 .20/11/1424السعودية للعلوم الزراعية( 

 المواصااا ات هيئاااة –مراجعاااة عااادد مااان المواصااا ات القياساااية للخضااار وال اكهاااة  -

 .1414-1411 والمقاييس

 .1430اعداد الخ ة التشغيلية لمركز اةصوا الورا ية النباتية بواار  الزراعة  -

 الزراعااة واار  –دراسااة وتنقاايب نظااام )قااانو ( اسااتيراد المااواد الكيميائيااة وادارهتااا  -

1427. 

تنقاايب نظااام )قااانو (  اةساامد  ومحساانات التبااة الزراعيااة ة مجلااس دوا دراسااة و -

 .1427مجلس التعاو  لدوا الخليم العربية 

دراسة وتنقيب نظام البذور والتقاو  والشتالت لاادوا مجلااس التعاااو  لاادوا الخلاايم  -

 .1428العربية 

 .1429 الزراعة واار  –اعداد استاتيجية ت وير البيوت المحمية  -

 .1427مراجعة وتحديل دليل االستثمار الزراع  ة المملكة )ال بعة الثالثة(  -

مراجعااة الخ ااة التن يذيااة للبنااوك شاابه االقليميااة لالصااوا الورا يااة النباتيااة التاا  حعاادها  -

المركااز الااوين  لدراسااات المنااايح الجاجااة واةراضاا  القاللااة التااابع لامانااة العامااة 

 .1429لجامعة الدوا العربية 

مراجعة برنامم بناء القدرات ة مجاا مكاجحة التلوط الجر وم  والسم  والكيميااائ   -

 .1429للمزروعات واةغذية والثرو  الحيوانية والسمكية 

 تحكيم بع  المشاريع الوينية المقدمة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. -

ردود المحكمااين ةعماااا  تحكاايم اةعماااا المقدمااة للتاايفليف والتجمااة ومراجعااة -

 التيفليف والتجمة المقدمة للمجلس العلم .

مراجعة وتحكاايم كتاااب حصاانا  التمااور المشااهور  بالمملكااة العربيااة السااعودية الااذ   -

 . 2006نشرته واار  الزراعة 

تحكاايم اةعماااا العلميااة  المقدمااة للتقيااة ة جامعااات الملااك عبااد العزيااز والملااك  -

 جيصل والقصيم.
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و لجنااة النظاار ة حداء معهااد الملااك عبااد اهلل للبحااوط والدراسااات االستشااارية عضاا  -

1428. 

 والتقنيااة للعلااوم العزيااز عبااد الملااك مدينااة –عضو جريااح عماال االسااتاتيجية الزراعيااة  -

(1429.) 

 اجملتمعية التوعية عشر: سادس

 : واألنشطة ذات العالقةبعض المقاالت 

صوا الورا يااة عن ل و اة 18/1/1429تاريخ  14461مقاا جريد  الرياض العدد  -

 النباتية.

تاااريخ  1994مقابلة صااح ية ة مجلااة الاادعو  عاان الوضااع الزراعاا  بالمملكااة  العاادد  -

18/4/1426. 

التاا  تصاادرها مدينااة  1411عااام  13مقاااال  علميااا  ة مجلااة العلااوم والتقنيااة العاادد  -

لزراعة المحمية لمحاصيل الخضاار )ص ص الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  وهما ا

 (.39-35( والزراعة المائية )ص ص 17-21

 الطنااامم عاان 5/5/1425 تاااريخ 2298 الخاااص العاادد –مقاااا ة جريااد  اليمامااة  -

 .المملكة ة الخضر محاصيل اراعة عن المتكامل الحاسوب 

ة السااعودية: الواقااع تقديم محاضر  بعنوا  )التعليم العال  الزراعاا  ة المملكااة العربياا  -

-6والت لعاااات( ضااامن جعالياااايت ملتقاااى الخ اااة الزراعااا  ة لائااال خالتااال ال ااات  

7/4/1426. 

رئيس اللجنة العليا بالكلية العداد االصدارات الخاصة بالكلية بمناسبة ماارور خمسااين  -

 عاما على تيفسيس الجامعة.

ريااة الصااناعية تقااديم محاضاار  عاان جااود  بااذور محاصاايل الخضاار ة الغرجااة التجا -

 (.1415بالرياض )

تقااديم محاضاار  بعنااوا  )النااوال  االكاديميااة والت بيقيااة ة مجاااا انتاااج الخضاار ة  -

البيوت المحميااة بالمملكااة( ة الناادو  الدوليااة عاان الزراعااة المحميااة: الوضااع الااراهن 

والرؤيااة المسااتقبلية )نحااو حماان غااذائ  ومااائ ( الااذ  نظمتااه واار  الزراعااة بالرياااض 

 .13/4/1431-21الا ال ت  خ

تقديم محاضر  بعنوا  التعلاايم الزراعاا  العااال  ة المملكااة العربيااة السااعودية: الواقااع  -

 .7/4/1426-6والت لعات ة ملتقى الخ ة الزراع  اةوا ة لائل خالا ال ت  
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 التجاريااة الغرجااة –المشاااركة ة لقاااء نظاام المعلومااات واهميتهااا ة الق اااع الزراعاا   -

 .18/1/1429 بالرياض الصناعية

 ة المعقاااود الزراعاااة واار  –المشااااركة ة اللقااااء الزراعااا  اةوا لتباااادا الخاااطات  -

 .22/1/1428-21 ال ت  خالا الرياض

 جااد  ة المعقااود الزراعااة واار  –المشاركة ة اللقاء الزراع  الثالل لتبااادا الخااطات  -

 .28/1/1432-27  ال ت خالا

المشاااركة ة ناادو  ملتقااى البحاال العلماا  )بحاال علماا  رصااين وجااح رؤيااة المملكااة  -

 .2/6/1439( بالرياض 2030

المشاااركة ة ناادو  االسااتثمار ة البحاال العلماا : ال اارص والتحااديات( بالريااااض  -

12/6/1440. 

عضو لجنة المعرض ة حسابيع الجامعة والمجتمع التالية )اساابوع الجامعااة والمجتمااع  -

  - اهلل يرلمااه –ا تحت رعاية صالب السمو الملك  اةمير نايف باان عبااد العزيااز اةو

 رعايااة تحاات الثاااي والمجتمااع الجامعااة اساابوع للجميااع، الجامعااة شعار تحت 1418

 تحاات 1419  - اهلل يرلمااه – العزيااز عبااد باان ساال ا  اةمياار الملكاا  السمو صالب

جامعة والمجتمع الثالاال تحاات رعايااة صااالب الساامو ال اسبوع والبيئة، الجامعة شعار

 الجامعااة شااعار تحاات 1420  - اهلل يرلمااه –الملكاا  اةمياار عبااد اهلل باان عبااد العزيااز 

 (.التاسيس ومئوية

 الرحبي غري القطاع قيادة عشر: سابع

 دارات الكيانات غري الرحبيةإرئاسة أو عضوية جمالس 

 لاليا(. -1439عضو مجلس ادار  جمعية الغاع البيئية ) -

 (.1425-1422عضو جمعية اصدقاء المرضى بالغاع ) -

وضع خ ة استاتيجية لعمل بنك االصوا الورا ية ة المركز الوين  لبحااوط الزراعااة  -

 (.1429 -1428والثرو  الحيوانية التابع لواار  الزراعة بالرياض )

صااوا الورا يااة النباتيااة التاا  قليميااة لادراسااة وتنقاايب الخ ااة التن يذيااة للبنااوك شاابه اإ -

عاادها المركااز العرباا  لدراسااات المنااايح الجاجااة واالراضاا  القاللااة لالمانااة العامااة ح

 .(1430-1429لجامعة الدوا العربية )


