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-1
 -2عضو لجنة التدريس المتميز – قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك – كلية العلوم الزراعية – جامعة
الملك فيصل – العام الجامعي 2019/2018
 -3شهادة شكر وتقدير عضو لجنة ضمان الجودة المتميز بكلية العلوم الزراعية واالغذية  -العام الجامعي
2019/2018
 -4شهادة شكر وتقدير معرض عمادة ضمان الجودة الرابع "معا لديمومة ضمان الجودة" – أقسام الطالبات -كلية العلوم
الزراعية واألغذية (الفوز بالمركز الثاني) – .2018/3/21

 -5شهادة تقدير لعضو هيئة التدريس المتميز في برنامج مبادرة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
2028/2017
 -6جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم – جمهورية مصر العربية -أغسطس 2009

المؤهالت
العلمية:

التدرج
الوظيفى:

المقررات
التدريسية
بجامعة
الملك فيصل
االشراف
العلمي

المهام
اإلدارية

 -1دكتوراه اقتصاد زراعى  -كلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية –  2005فى موضوع بعنوان " اقتصاديات إنتاج
واستهالك الخبز فى جمهورية مصر العربية ".
 -2ماجستير اقتصاد زراعى  -كلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية –  1998فى موضوع بعنوان " الكفاءة االقتصادية
للمخابز البلدية فى محافظة اإلسكندرية " .
-1
-2
-3
-4

أستاذ– جامعة الملك فيصل – كلية العلوم الزراعية واألغذية –قسم علوم المستهلك
رئيس بحوث معهد بحوث االقتصاد الزراعى-قسم الدراسات والبحوث االقليمية اعتبارا من 2018/11/1
باحث أول معهد بحوث االقتصاد الزراعى-قسم الدراسات والبحوث االقليمية اعتبارا من 2013/6/30
باحث معهد بحوث االقتصاد الزراعى-قسم الدراسات و البحوث االقليمية اعتبارا من 2013/10-2008/6/30
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مقدمة فى علم االقتصاد
اقتصاديات اإلدارة المزرعية
اقتصاديات الموارد المائية
اقتصاديات التعاون الزراعي
تحليل البيانات الزراعية
نقود وبنوك
التمويل الزراعي

 -8اقتصاديات التنمية والسياسة الزراعية
 -9البيئة والموارد الطبيعية
 -10اقتصاديات ترشيد االستهالك (دراسات عليا)
 -11تدريب تعاوني داخلي (التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني)
 -12تدريب تعاوني Field study
 -13تحليل سياسة زراعية (دراسات عليا)

 -1مشرف رسالة ماجستير "اهم العوامل المؤثرة في االستهالك الملبسي الترفي لدى سيدات مدينة االحساء"
 -2مشرف رسالة ماجستير " اقتصايات التسويق االلكتروني في ظل جائحة كورونا بالمملكة العربية السعودية"
 -3مشرف رسالة ماجستير " التحليل المالي السواق التجزئة بالمملكة العربية السعودية"
-1رئيس لجنة ضمان الجوده باقسام الطالبات بكلية العلوم الزراعية واألغذية  -جامعة الملك فيصل منذ 2013
 -2عضو لجنة التدريب التعاونى– قسم األعمال الزراعية و علوم المستهلك – كلية العلوم الزراعية و األغذية  -جامعة
الملك فيصل -منذ عام 2012
رئيس لجنة الكونترول النهائي  -كلية العلوم الزراعية و األغذية  -جامعة الملك فيصل –2016 :2013
-1
عضو لجنة االحصاء  -جامعة الملك فيصل عام 2013
-2
عضو اللجنة الثقافية -كلية العلوم الزراعية واألغذية -جامعة الملك فيصل 2013 :2012
-3
عضو مركز الحرية لالبداع باإلسكندرية -وزارة الثقافة –مصر.
-4
عضو الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي – القاهرة –مصر.
-5
عضو  -Naqaa Foundation for Scientific Researchمصر
-6
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النشاط العلمي
التحكيم
العلمي

بحوث
منشورة
في مجالت
دولية

بحوث
منشورة
في مجالت
محلية

 -1تحكيم ابحاث لمؤتمر التحديات الزراعية في عصر كورونا -وزارة الزراعة – جمهورية مصر العربية
 -2تحكيم المشاركات الطالبية – المؤتمر الطالبي الخامس و السادس – وزارة التعليم العالي – المملكة العربية
السعودية 2015 ، 2014-
 -3تحكيم عدد من المشاريع البحثية – مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  -المملكة العربية السعودية 2015-
1- Determinants of Foreign Direct Investment in the Arab Countries )Case study of an
agricultural country, an oil country and an agricultural oil country(,Plant Archives is
an international journal, Volume 20, Number - 2 October 2020 issue.
2- Water Security status in Saudi Arabia: a threat for Food Security (2000-2014), Food
Security Journal, Resources and Environment 2016, 6(5): 89-94 DOI:
10.5923/j.re.20160605.01.
3- The Effect Of The Global Food And Economic Circes On Poverty In EgyptInternational Journal Of Economics And Finance Studies, Vol 4, No 2, December
)2012. (IF1.13
 -1بعض العوامل المؤثرة على االمن المائي دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية
السعودية -مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية -جامعة المنصورة – مجلد  -12العدد  -ابريل .2018
 -2اقتصاديات استهالك السكر بالمملكة  -مجلة العلوم األساسية والتطبيقية -جامعة الملك فيصل – المجلد الثامن
عشر العدد األول 2017-
 -3نموذج اقتصادي قياسي آني لبعض العوامل المؤثرة على االستثمار في مصر -مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم
االجتماعية -جامعة المنصورة – مجلد  -8العدد  -5مايو  -2017من ص  271إلى ص .281
 -4دراسة تحليلية لتقييم اداء قطاع المنسوجات التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس -المجلة
المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد السابع والعشرون – العدد األول – مارس  – 2017من ص 375إلى
ص.395
 -5تحليل اقتصادي لإلنتاج والهوامش التسويقية ألهم منتجات األلبان المصنعة في مصر – مجلة جامعة دمنهور
للعلوم الزراعية –مجلد  – 15العدد -3ديسمبر  – 2016من ص 42إلى ص .66
 -6دراسة اقتصادية الستهالك اللحوم الحمراء بجمهورية مصر العربية ومحافظة االسكندرية -المجلة المصرية
لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر  -2016من ص  2077إلى
ص.2086
 -7دراسة اقتصادية مقارنة لإلنفاق االستهالكي فى المملكة السعودية وجمهورية مصرالعربية -المجلة المصرية
لالقتصاد الزراعي – المجلد السادس والعشرون – العدد الثالث– سبتمبر.2016
 -8تقدير نموذج االقتصاد الجزئي لمحصول القمح في مصر – مجلة العلوم االنسانية – جامعة عين شمس-
سبتمبر.2015
 -9الميزة النسبية والتنافسية واآلثار االقتصادية على المقتصد المصري من تصدير واستيراد محصول القطن -
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى – يونيو .2014
 -10االثار االقتصادية الحالية والمتوقعة لمكونات الطاقة والغذاء عالميا على أهم الواردات الغذائية المصرية –
مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية -جامعة عين شمس– مارس .2014
 -11صندوق موازنة األسعار ودوره في االمن الغذائي  -المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى – ابريل 2014
 -12البطالة بين صفوف خريجات التعليم العالي الزراعي ودور التوظيف الذاتي كحل لمشكلة البطالة (دراسة خاصة
لخريجات كلية العلوم الزراعية – جامعة الملك فيصل)  -المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى – العدد – 3
سبتمبر 2013
 -13اقتصاديات استهالك الزيوت النباتية بالمملكة العربية السعودية – دراسة حالة محافظة االحساء -المجلة
المصرية لالقتصاد الزراعى – العدد  – 2يوليو . 2013
 -14بعض السياسات اإلصالحية المقترحة لمواجهة تحديات الزراعة المصرية  -الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى -
المؤتمر العشرون لالقتصاديين الزراعيين –  17 :16أكتوبر .2012

 -15دراسة تحليلية لتقييم أداء قطاع الصناعات الغذائية  -الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى-المؤتمر التاسع
عشر لالقتصاديين الزراعيين 8: 7 -ديسمبر .2011
-16
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تابع بحوث
منشورة في
مجالت محلية

 -16األهمية االقتصادية لسياحة المزارع فى الحد من الفقر فى صعيد مصر -مجلة كلية السياحة والفنادق –
جامعة اإلسكندرية -ابريل .2011
 -17أثر الصدمات الخارجية على أسعار المستهلك لبعض السلع الغذائية فى مصر(دراسة حالة محافظة
اإلسكندرية) -المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى– العدد  – 2يوليو . 2010
 -18اآلثار االقتصادية لألزمة المالية تشخيصها – أسبابها – آثارها على قطاع السياحة فى مصر -مجلة كلية
السياحة الفنادق – جامعة الفيوم – سبتمبر .2009
 -19الكفاءة الفنية لمزارع القمح بمنطقة البستان باستخدام المنهجية الحدودية -الجمعية اإلحصائية المصرية-المؤتمر
الدولى الرابع والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها  16-5 -إبريل .2009
 -20تحليل اقتصادى للواردات القمحية المصرية فى ظل مخاطر األسواق العالمية  -المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى
– المجلد  – 18العدد  - 3سبتمبر .2008
 -21المحددات الرئيسية إلنتاج الخبز البلدى فى محافظة اإلسكندرية – مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية-

المجلد الثالث و العشرين – العدد العاشر – أكتوبر. 1998
 -1اقتصاد المعرفة والتنمية في المملكة العربية السعودية – المؤتمر الدولي العاشر" االقتصاد وتحديات المرحلة" –
جامعة الدول العربية – االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة 2020 /9 /5:6-
العوامل المؤثرة في االستهالك الملبسى الترفى لدى السيدات السعوديات بمحافظة االحساء  -المؤتمر
-2

الدولي الثالث لكلية التربية النوعية " التعليم النوعي ودوره في تحقيق رؤية مصر -2019/4/18 :17 - "2030
كلية التربية النوعية -االسكندرية .
 -3بعض العوامل المؤثرة على االمن المائي والبيئي بالمملكة العربية السعودية-مؤتمر الدولي لمكافحة التصحر والطرق
المختلفة إلدارة المناطق الجافة-وزارة البيئة والمياه والزراعة –المملكة العربية السعودية .2018/4/17

بحوث منشورة
مؤتمرات دولية

 -4ممكنات التكامل االقتصادى العربى مع دول حوض النيل فى إطار األمن الغذائى العربى األفريقى -مؤتمر المنيا
الدولى للزراعة و الرى فى دول حوض النيل 23:25 -مارس.2012
 -5دراسة حالة لتباينات اإلنفاق الغذائى فى بعض الدول العربية -المؤتمر الدولى األول لقسم االقتصاد المنزلى –
المؤتمر الدولى األول لقسم االقتصاد المنزلى  -حياة أفضل للمرأة واألسرة الفقيرة – مكتبة اإلسكندرية كلية الزراعة
– جامعة اإلسكندرية –  20-19إبريل .2010
 -6الكفاءة الفنية لمزارع القمح بمنطقة البستان باستخدام المنهجية الحدودية  -المؤتمر العلمى الدولى الرابع
والثالثون لإلحصاء و علوم الحاسب و تطبيقاتها الجمعية اإلحصائية المصرية – إبريل .2009
 -7اقتصاديات الطاقة و الغذاء العالمية – المؤتمر الدولى األول لدراسة " دور المواصفات في مواجهة تحديات
التغيرات المناخية ونقص الغذاء والمياه والطاقة"  -الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باإلشتراك مع
منظمة األيزو العالمية –  25/24نوفمبر .2008
 -8أثر التحرر االقتصادى على نمط اإلنفاق الغذائى المصرى  -المؤتمر العلمى الدولى الثالث والثالثون لإلحصاء
وعلوم الحاسب و تطبيقاتها الجمعية اإلحصائية المصرية  -إبريل . 2008
 -9دراسة اقتصادية ألهم العوامل المؤثرة على صناعة الدواجن فى مصر  -المؤتمر العلمى الدولى الحادى
والثالثون لإلحصاء و علوم الحاسب و تطبيقاتها الجمعية اإلحصائية المصرية  -إبريل .2006

-1

االشتراك في
ندوات علمية

-2
-3
-4

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاعات -جمعية رجال االعمال
المصريين -اون الين 2020/7/7-
مكافحة التصحر والطرق المختلفة إلدارة المناطق الجافة  -الرياض 2018/4/23:25اقتصاديات الجوجوبا :أشجار النفط  -ندوة جوجوبا الواقع واألمل – جامعة الملك فيصل
بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية – المملكة العربية السعودية .2017/11/29
اقتصاديات الموارد المائية و األمن الغذائى للمملكة العربية السعودية  -الندوة الثالثة لمركز
الدراسات المائية :عرض المياه و األمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية-جامعة الملك
فيصل–  24ابريل .2012
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بحوث منشورة
مؤتمرات محلية

 -1حزمة سياسات إصالحية مقترحة لمواجهة تحديات الزراعة المصرية  -المؤتمر العشرون للجمعية المصرية
لالقتصاد الزراعى – أكتوبر. 2012
 -2دراسة تحليلية لتقييم اداء قطاع الصناعات الغذائية  -المؤتمر التاسع عشر للجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى
– ديسمبر . 2011
 -3دراسة تحليلية لألمن الغذائى و تقييم بعض مشاريع االستثمار الغذائى بدول حوض النيل -المؤتمر الثامن عشر
للجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى – نوفمبر . 2010
 -4أثر أزمة الغذاء العالمية واألزمة االقتصادية العالمية على الفقر في مصرر– مرؤتمر مجلرس الروزاراء -مركرز دعرم
واتخاذ القرار– القاهرة– 28مارس .2010
 -5اقتصاديات الطاقة و الغذاء و بعض الدالالت على المقتصد المصرى – مؤتمر " األمن الغذائى المصرى وتحديات
المستقبل " – كلية الزراعة -جامعة اإلسكندرية  27نوفمبر 2008.
 -6أهم العوامل المؤثرة على اتجاهات األسعار العالمية للحبوب  -المؤتمر السادس عشر للجمعية المصرية لالقتصاد
الزراعى – أكتوبر. 2008
 -7تحليل اقتصادى للواردات القمحية المصرية فى ظل مخاطر األسواق العالمية – المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعى – المجلد  – 18العدد  – 3سبتمبر . 2008
 -8دراسة اقتصادية إلنتاج الوقود الحيوى ( الحاضر – المستقبل – النتائج – التحديات ) -مجلس الوحدة االقتصادية
العربية – األمانة العامة – المؤتمر الموسع الرابع لالتحادات العربية النوعية المتخصصة ( الطاقة النظيفة
والمتجددة و األمن الغذائى) –  27مايو .2008
 -9دراسة اقتصادية إلنتاج الوقود الحيوى و انعكاساته على األسعار العالمية للحوم – المؤتمر الخامس عشر
للجمعية المصرية لالقتصاد الزراعى – أكتوبر. 2007
أهم العوامل االقتصادية المؤثرة على صناعة األلبان فى جمهورية مصر العربية – مؤتمر اقتصاديات التصنيع
الغذائى ( إمكانيات و محددات التصنيع للسلع الغذائية المصنعة ) – كلية الزراعة -جامعة اإلسكندرية – إبريل
.2007
أثر دعم السلع الغذائية على فاتورة الغذاء المصرى – المؤتمر العلمى الرابع عشر للجمعية المصرية
-10
لالقتصاد الزراعى – سبتمبر . 2006

اوراق عمل:

 -1صندوق موازنة األسعار المزرعية لماذا و كيف – حلقة نقاشية –معهد بحوث االقتصاد الزراعى و
جماعة تحوتى – 20نوفمبر .2009
 -2أسعار الحاصالت الزراعية بين المزارع و المستهلك – ورشة عمل– قصر ثقافة التذوق – سيدى
جابر – اإلسكندرية –  8أغسطس 2010

أراء اقتصادية
و مقاالت :

-"Oil trees – Green Goldمجلة قسم االعمال الزراعية وعلوم المستهلك – كلية العلوم
-1
الزراعية واالغذية –جامعة الملك فيصل " اشراقة االقتصاد التطبيقي" العدد االول للعام الجامعي
2019/2018
 -2الوقود الحيوى يحرق الثروة الحيوانية – تحقيقات – مجلة األهرام االقتصادى – العدد 24 – 2046
مارس  – 2008القاهرة
 " -3السكر المشكلة والحل"  ،واألسباب الرئيسية الرتفاع أسعار السكر على مستوى العالم تحقيقات –
مجلة األهرام االقتصادى  -العدد  26 -2129أكتوبر  - 2009القاهرة.
" -4متى نفك االشتباك بين أرقام الدعم " -جريدة األهرام – العدد  - 45119الجمعة  18يونيو2010 -
 " -5الطريق الثالث هل ينهى الصراع الخفى على الدعم" -جريدة األهرام – العدد  - 45175الجمعة 13
2010 /8/
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النشاط االرشادي والثقافي
 -1كيفية كتابة مخرجات التعلم وتقييمها  ،ورشة عمل ،لجنة ضمان الجودة  -كلية العلوم الزراعية ،جامعة الملك
فيصل2020-03-04،
 -2التخطيط االستيراتيجي  ،دور ة تدريبية ،عمادة الشراكة المجتمعية جامعة الملك فيصل ،شركة الحسين
العفالج ،المملكة العربية السعودية.2020-02-27 ،
 -3ورشة عمل تسويق وادارة الذات ،عمادة شئون الطالب ،جامعة الملك فيصل201-11-19 ،
 -4مبادرة "مستقبل واعد لجيل واعٍ بمخاطر فاقد وهدر الغذاء" ،لطالبات مدارس مجمع نورة الجبر (الثانوية) –
عضو الفريق البحثى لدراسةاقتصاديات استهالك السكر بالمملكة العربية السعودية (دراسة حالة محافظة
2019-11-1-28
.2015
المالي– /2014
الملك فيصل
االحساء) –
بالتعاون بين وحدة بحوث االقتصاد الزراعي باالسكندرية ومركز
واالقتصادي
جامعةالتقييم
محاضرة
.
-5
التعليم .العالي الزراعي ودور التوظيف الذاتي
خريجات
صفوف
بين
البطالة
لدراسة
البحثى
الفريق
رئيس
2
الشرق االوسط للتدريب التابع لجمعية رجال اعمال االسكندرية 3 -يوليو 2019
 –2019جامعة الملك فيصل –
فيصل)
الملك
جامعة
–
الزراعية
العلوم
كلية
لخريجات
خاصة
(دراسة
البطالة
لمشكلة
كحل
 -1ورشة عمل التخطيط االستيراتيجي للخدمات الصحية  2019/1/20والفترة/2/25
.2014/2013-2
محاضرة إعداد التقارير واالدارة الحديثة للمكاتب – برنامج التهيئة لطالبات التدريب التعاوني لطالبات الكلية
استهالك الزيوت النباتية بالمملكة العربية السعودية (دراسة حالة
اقتصاديات
لدراسة
البحثى
الفريق
عضو
-3
الفصل الدراسي االول والثاني للعام الجامعي 2019/2018
/2012
الملك فيصل
جامعة
االحساء) –
-3محافظة
.2013المستجدات" الفصل الدراسي االول والثاني للعام الجامعي
مستهلك
لطالبات–علوم
التهيئة
"برنامج
محاضرة
2019/2018عضو الفريق البحثى للدراسة االقتصادية لكفاءة تسويق البلح فى جمهورية مصر العربية – معهد بحوث
-4
. 2011
دليلمارس
الزراعية –
" مركز
الزراعى –
-4االقتصاد
كتابة الرسائل العلمية" لطالبات الدراسات العليا جامعة
مواصفات
البحوث ورشة "
اعداد وتنظيم
ورشة عمل
 2019البحثى للدراسة االقتصادية لكفاءة إنتاج بعض الحاصالت الزراعية باألراضى المستصلحة
عضو/3الفريق
5
الملك -فيصل/26 -
الزراعى ––
باإلسكندرية
الزراعى
وحدة بحوث
كلية) –
البستان
محاضرةمنطقة
(-5دراسة حالة
االقتصادالنظراء"
بحوث "تقييم
معهد عنوان
فيصل– تح
جامعة الملك
االقتصادة –
الزراعية واالغذي
العلوم
لعضوات
. 20092018
أغسطس
/11/13
AFRO-ARAB
JOINT
ACTION
ON
FOOD
(
لدراسرررة
البحثرررى
الفريرررق
عضرررو
 --66تحليل أنواع الميزانيات المختلفة :التحليل المالي والسوقي -لجنة الشراكة المجتمعية جامعة الملك فيصل
المعارض
العربية للتنمية الزراعية – أغسطس .2009
المنظمة
SECURITY
ALLمعFOR
.2018
العفالق)/2/1--
شركة الحسين
بالتعاون
ودراسات
المقتصد
االقتصاديـة
التنافسية
النسبيـة و
التدريب الميزة
لدراسة دراسة
الفريق البحثى
عضو
علىالتعاوني -
التدريب
اآلثـارلطالبات
برنامج والتهيئة
المجتمعية-
والشراكة
المتدربة – لجنة
وواجبات
ورشدولية  --77حقوق
مشتركة
بجمهورية .مصر العربية – وحدة بحوث االقتصاد الزراعى
المحاصيل
جامعةبعض
استيراد
تصدير و
المصرى من
العمل
2018/1/22
الملك فيصل -
ألغذية-
الزراعية وا
كلية العلوم
ومحلية:
.
2008
الزراعى
االقتصاد
بحوث
معهد
–
باإلسكندرية
 -8فعالية تعليم التحليل االحصائي جامعة الملك فيصل – لجنة ضمان الجودة :معيار التعليم والتعلم  -كلية العلوم
والدورات
إلنتاجية أهم أصناف بعض المحاصيل
المقارن
التحليل
لدراسة
الفريق البحثى
الزراعية عضو
-8
.2109
االقتصادى/2018
للعام الجامعي
والثاني
الدراسي األول
واألغذية -الفصل
التى تم
. 2008
بحوث
البحيرة –
عملمحافظة
االستيراتيجية فى
العلوم الزراعية واألغذية – جامعة الملك
الزراعى– -كلية
االقتصاد الجودة
لجنة ضمان
معهد –
ونتائج"
"الجودة أداء
ورشة
-9
إلقائها
"
2017الفريق البحثى للدراسة التحليلية إلنتاج و استهالك األسماك فى المصايد البحرية المصرية
عضو
-9
فيصل/2/19 -
وتنفيذها
الزراعى -
االحصائيمعهد
اإلسكندرية "–
حالة خاصة
 -"2007اللجنة الثقافية -كلية العلوم الزراعية
للمبتدئيين
االقتصاداالكسل
بحوث برنامج
باستخدام
لمحافظة"التحليل
ورشة عمل–
-10
2017االقتصادية الخاصة بإنتراج شرتالت العنرب والمشرمش والزيترون الخاليرة مرن
للدراسات
-10
البحثى/2/16
الفريقفيصل -
عضو الملك
واألغذية  -جامعة
.
2007
–
األراضى
استصالح
و
الزراعة
وزارة
–
الفيروس
 -11معرض"موهبتي وإبداعي نجاح مشروعي" ،كلية العلوم الزراعية -جامعة الملك فيصل2016/12/7 ،
جمهورية
الشراكةالفاكهة فى
للخضر و
التسويقى
بالموقف
االقتصاديةفيالخاصة
للدراسات
"أثرالبحثى
الفريق
المجتمعية  -وزارة
لجنة
-"2030
ضوء رؤية
رفع العوائد
السياحة في
عضوعمل
 --11ورشة
12
االقتصاد الزراعى – قسم التسويق الزراعى – 2006
بحوث
معهد
العربية
مصر
السياحة بالرياض – 2016/10/20
فى
والمحتملة
الراهنة
الموردية
إلمكانيات
لدراسة و
واالغذية
الزراعية
الزراعيةالعلوم
العلمية -كلية
اللقاءات
وتوجيه– الجنة
حصر التنمية
ودورها في
البحثى2030
الفريقالمملكة
عضو برؤية
 --12التعريف
13
وحدة بحوث االقتصاد الزراعى باإلسكندرية  -معهد بحوث االقتصاد الزراعى – . 2003
مصر
فى
الجديدة
المناطق
جامعة الملك فيصل– 2016/10/3
الردلتا ––
غررب
العلومبمنطقرة
كلية الررى
الجودة -لميراه
ضمان األوفرق
باالسرتخدام
البحثى
عضو
واألغذية
الزراعية
الخاصرة لجنة
االقتصرادية-"2030
للدراساتضوء رؤية
األعمال في
الفريقريادة
عمل "
 --13ورشة
14
2016بحرروث االقتصرراد الزراعررى باإلسرركندرية بالتعرراون مررع المجررالس اإلقليميررة للبحرروث
/10وحرردة
نفيررذه
الملك قامرر
مشررروع
فيصل-بت/19
جامعة
. 2001
األراضى -
استصالح
الزراعة و
-15اإلرشاد
و
بمقرر التدريب التعاوني" – لجنة التدريب التعاوني  -كلية
والتعريف
المتدربة
وواجبات
بوزارة" حقوق
محاضرة
الزراعية و األمن الغذائى – أكاديمية البحث العلمى – .2000
الفريق –البحثى
عضو
التنمية2016 /
لمشروعفيصل4-
جامعة الملك
واألغذية
-14الزراعية
العلوم
 -16محاضرة "كيفية اعداد االختبارات التحصيلية وفقا للمعايير العلمية" -لجنة ضمان الجودة -كلية العلوم
الزراعية واألغذية – جامعة الملك فيصل2016 /9/20-
 -17دورة علمية"كيفية كتابة األبحاث العلمية" ،مركز تطوير التعليم ،جامعة الملك فيصل ،نوفمبر.2015
 -18البرنامج التأهيلي لطالبات التدريب التعاوني –قسم علوم الغذاء والتغذية  -كلية العلوم الزراعية واألغذية –
جامعة الملك فيصل-العام الجامعي .2015/2014
 -19دورة تدريبية "إدارة وتقييم المشروعات " ،إدارة تطوير الشراكة المجتمعية ،جامعة الملك فيصل.2014/1 ،
 -20محاضرة" اقتصاديات الموارد المائية واألمن الغذائى للمملكة العربية السعودية "–لجنة اللقاء العلمي -
جامعة الملك فيصل – 2012/10/8
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السيرة الذاتية للدكتورة " هنادى مصطفى عبد الراضى "

نشاطات
ثقافية

 .1تحكيم السيرالذاتية وعمل مقابلة شخصية الختيار مديرة لمعهد البصائر – 2019/6/16
 .2إعداد وتنظيم معرض ماال تعرفه عن عالم المصارف في اطار اليوم الخليجي للموهبة واالبداع -كلية العلوم الزراعية
واالغذية –جامعة الملك فيصل2019/3/12 -
 .1إعداد وتنظيم معرض إدارة األداء الذاتي وخدمة العمالء -كلية العلوم الزراعية واالغذية –جامعة الملك فيصل-
2018/11/19
 .2المشاركة في مقترح :تنفيذ مبادرة اقتصاديات الخدمات الصحية  2019/1/19:21والفترة 2019/2/24:26
(مسئول االتصال بالجهات وتنظيم اشتراك وحضور الجهات)
 .3فعالية األسر المنتجة – ورشة تمويل المشاريع الصغيرة  -أقسام الطالبات– جامعة الملك فيصل – 2018/4/9
 .4تمثيل الكلية في معرض عمادة ضمان الجودة الرابع "معا لديمومة ضمان الجودة" – أقسام الطالبات -كلية العلوم
الزراعية واألغذية (الفوز بالمركز الثاني) – .2018/3/21
 .5االشتراك في اعداد نشاط فعاليات أسبوع  100يوم ذوق –ركن ترشيد استهالك الموارد المائية -أقسام الطالبات–
جامعة الملك فيصل – 2017/2/12
 .6زيارات ميدانية :مؤسسة األكاديمي الدولي /شركة العفالق /شركة الغدير/أمانة اإلحساء.2016 /2 ،2015 /11 /
 .7المشاركة في معرض قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك –2013:2017
 .8المشاركة في معرض الجامعة والمجتمع  -معرض الكلية 2013:2014
 .9مصاحبة الطالبات في مؤتمر خطوة قبل التوظيف – شركة أرامكو – الرياض2014 -
 .10مؤتمر استدامة وتربية اإلبل  -لجنة تنظيم المؤتمر  20-17فبراير 2013
 .11تمثيل كلية العلوم الزراعية في معرض " الصحة العالمي" 2013
 .12تمثيل كلية العلوم الزراعية في معرض " الجامعة و المجتمع"عامي 2012،2013
 .13مصاحبة الطالبات لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية (معرض سايتك) – فبراير2013

النشاط التدريبي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حضور
الدورات
التدريبية

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ا النفوجرافيك ورموز االستجابة السريعة والعروض التقديمية المتقدمة كمستحدثات تكنولوجية للسيدات  -عمادة ضمان
الجودة2020/2/5 ،
تحليل بيانات البحث الكيفي باستخدام استراتيجية الترميز ( )Codingعمادة ضمان الجودة2019/11/25 ،
الممارسات العالمية في تحكيم البحوث العلمية - -عمادة ضمان الجودة2019/8/20 ،
تصميم ونشر البحث العلمي في المجالت ذات معامل التأثير المرتفع -عمادة ضمان الجودة2019/8/24 ،
 - Motivating and Engaging Studentsعمادة ضمان الجودة2018/3/8-
 - Program Accreditation: Producer and Best Practicesعمادة ضمان الجودة2018/3/7-
البحث في مصادر معلومات االدارة والتسويق -Emerald :المكتبة الرقمية السعودية – جامعة الملك فيصل –
.2017/11/27
البحث في مصادر معلومات التسويق والمال واالقتصاد –Passport :المكتبة الرقمية السعودية – جامعة الملك فيصل –
.2017/10/23
استفادات الباحثين من قاعدة بيانات  ISIوالمقارنات المرجعية فى البحث – عمادة البحث العلمي – 2017/12/6
التميز المهني و السلوكي لعضو هيئة التدريس  -عمادة ضمان الجودة2017/12/11 -
PPLالتعليم القائم على حل المشكالت"  "Problem-Based-Learningعمادة ضمان الجودة2017/4/19:20-
"مؤشرات قياس األداء والمقارنة المرجعية" -"KPIS and Benchmarkingالمجلس الثقافي البريطاني –جامعة الملك
فيصل 2017 /1/ 12-11 -
إعداد الدراسة الذاتية "  "Self –Study Report For program.المجلس الثقافي البريطاني –جامعة الملك فيصل –
2016/3/7:6
التعليم القائم على النتائج "  -"Applying Transformational Outcome Based Educationعمادة ضمان
الجودة واالعتماد األكاديمي2016 /2/16:18-
معالجة الصور"  "Picture processingعمادة تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك فيصل .2016/2/23:24-
إدارة المخاطر والتخطيط االستيراتيجي "  - "Risk Management and Strategic planningالمجلس الثقافي
البريطاني –جامعة الملك فيصل 2015 /12/ 9:10
الطالب والتعليم والتدريس المركز على المفهوم والنظرية والتطبيق " Student –Centered Learning and
 - "Teaching: Concept, Theory And Applicationعمادة ضمان الجودة -جامعة الملك فيصل /11/18:19 -
2015
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.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

تابع  :حضور
الدورات
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.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

حضور ورش
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تقرير المقرر " " Course Report Based On NCAAAعمادة ضمان الجودة -جامعة الملك فيصل /3/3 -
السيرة الذاتية للدكتورة " هنادى مصطفى عبد الراضى "
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