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                                 المؤهالت العلمية:ثانيًا:                               
-م  (زراعة1974هـ الموافق 1394جامعة الملك سعود  -الزراعة البكالوريوس  :  كلية   -1

 شعبة عامة).
 جامعة والية أوكالهوما – والموارد الطبيعية الزراعة علوم الماجستير  : كلية  -2 
 )OSU (–  Stillwater –  م 1979الموافق مايو  هـ 1399 –الواليات المتحدة األمريكية 

 زراعي). ارشادي .( تعليم
  –) OSU( جامعة والية أوكالهوما – والموارد الطبيعية الزراعة علوم كتوراه : كليةالد -3

Stillwater م.1982 /10/7  هـ الموافق 22/9/1402-، الواليات المتحدة األمريكية 
كفاءة المناهج الزراعية المطبقة في الكليات ”زراعي) وكان موضوع البحث  ارشادي ( تعليم 

 بالمملكة العربية السعودية."والمعاهد الزراعية 
 
 



                  
 اللجان و المساهمات في خدمة الجامعة و المجتمعثالثًا:

 
 :المناصب االدارية واللجان  - أ

 هـ1409-هـ1407رئيس قسم االقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي لمدة سنتين من  -
لمدة سنتين  ومدير مركز االرشاد الزراعي رئيس قسم االرشاد الزراعي والمجتمع الريفي -

 هـ 1415-هـ1413من 
 عضو لجنة وضع الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالقسم  –  

 االن. -هـ  1411من      
 هـ .1410ممثل القسم بمركز اإلرشاد الزراعي لمدة عام  - 
 هـ .1411ممثل القسم بمركز البحوث الزراعية بالكلية  - 
 هـ .1422هـ إلى 1411ممثل القسم في لجنة الخطط الزراعية بالكلية  - 
 هـ.1427هـ إلي 1408عضو لجنة التدريب الميداني بالقسم  - 
 هـ إلى اآلن .1408عضو لجنة المعيدين و المتفوقين بالقسم  -  
 هـ .1410عضو لجنة اإلشراف األكاديمي بالقسم  - 
 هـ و لمدة عامين . 1407ير خطة الدراسة الجامعية للطالبات اإلشراف على لجنة تطو  - 
 هـ .1409-هـ  1408عضو لجنة تطوير خطة الدراسات العليا للطالبات بالقسم  - 
 هـ ولمدة عام . 1407ممثل القسم بمركز اإلرشاد مع بداية الفصل الثاني  - 
 اإلرشاد األكاديمي . - 
 هـ1405-1403انشاؤها بالكلية  رئيس وحدة الحاسب االلي واشرفت على -
 هـ1407-1405مشرف التسجيل بالكلية  -
 هـ . 1407-1405مقرر اللجان الدائمة بالقسم  - 
 هـ . 1405-1404ممثل القسم في مركز البحوث  - 
 هـ . 1405رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية  - 
 هـ .1405عضو لجنة شئون الطالب بالكلية  - 
 هـ . 1404لمكتبة عضو لجنة ا - 
 هـ . 1405-1404عضو لجنة المزرعة   - 
 هـ . 1403عضو لجنة المعامل بالكلية  - 
  هـ . 1404-1403عضو لجنة المبتعثين  - 



 هـ .1403اإلشراف على بعض الرحالت العلمية لطالب القسم لمناطق بالمملكة  - 
 

 336143714هـ إلى الفصـل الثـاني1430الل الفتره االشتراك في اللجان في القسم  والكليةخ  
 :هـ
 هـ إلى االن.1430/1431مقرر لجنة التعلم والتدريس بالقسم.من الفصل االول  -1
 هـ إلى االن30/1431من الفصل االول    بالقسم عضو لجنة البحث العلمي -2
هــ 30/1431عضو لجنة المرافق والتجهيـزات ومصـادر الـتعلم بالقسـم  مـن الفصـل االول-3

 إلى االن
 هـ إلى االن.30/1431الفصل  عضو لجنة االداره. - 4
 هــ1432ممثل القسم بلجنة االعداد العتماد الكليـة مـن الهيئـة الوطنية.الفصـل الثـاني  -5 
. 

                  
 :خدمة الجامعة والمجتمع  -ب 

اد الزراعي المشاركة في إلقاء محاضرات في حلقة النقاش األولي والثانية لتطوير اإلرش -1
 بالتعاون مع وزارة الزارعة والمياه .

 إلقاء محاضرات في الدورات التي أقامها مركز الخدمة االجتماعية بالدرعية . -2

 تحكيم بحث مقدم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. -3

 هـ . 1405ممثل الكلية في لجنة اإلرشاد األكاديمي على مستوى الجامعة عام  -4

 في ندوات اإلرشاد األكاديمي والتي أقامتها الجامعة . مندوب الكلية -5
 

  :اإلشراف والمشاركة في تحكيم الرسائل واألبحاثرابعًا:        
 

 األشراف على بعض طالب الدراسات العليا بالقسم . -1
 مشرف رئيسي. عبد العزيز الدريويش    (تخرج)-
 ========.صالح العتيبي            (تخرج)-
 ========.الجهني            (تخرج)محمد -
 ========..(تخرج)        عالء جاب اهللا  -
 ========..(تخرج)  الخثعمي      عبدا هللا -
  ========. (تخرج)زياد هشال              -
 ========.(تخرج)عبد الوهاب هزبر        -



 مشرف رئيسي. (تخرج)-------حسين مصور -

 =========..(تخرج) ---محمد بجاد العتيبي -

       (مشرف مساعد) (تخرج )           احمد حراب  - -
 
 ئل اعاله.)علمية من الرساالوراق االتم نشر بعض (

 
 .(مشرف مساعد)تخرج ----لي الشهرانيع -

 . ( مشرف مساعد). تخرج  -----صالح الشيخ-      
________________________________________________________ 

 في مرحلة كتابة الرسالة مشرف رئيسي)(. ----سعوديعيد القحطاني س -

 في مرحلة اعداد المقترح.(مشرف رئيسي)       ---عوض طالب يمني   -

 في مرحلة اعداد المقترح.(مشرف رئيسي) --------باكستاني طالب‘ ابو بكر  -

_____________________________________________________
_ 

 
 

 طالب بالقســم. لعدد من عضو لجان تحكيم رسائل ماجستير  -2

  ترقية وأبحاث للنشــر.تحكيم بعض أعمال لل -3
 
عضو الفريق البحثي الخاص بدراسة قومية شاملة والذي تقوم بها المنظمة العربية  -4

 للتنمية الزراعية حول:
 "سياسات ومناهج التعليم الزراعي الجامعي العالي في الدول العربية". 
 
 

لهئخ  ب غى ةخذيزهئ هئئكةى ئفهل اةخذيزئك ذق لسئ ة عكيئ)ئه ئك  :(خذئزئ
 

     رشد  نظريات التعلم وتطبيقاتها في التعليم واالرشاد الزراعي. (ساعتين)     575
 نظم ارشادية زراعية مقارنة. ( ساعتين)

 رشد  بحث ومناقشات.                ( ساعتين) باالشتراك.  595
 رشد دراسات خاصة.                   (ساعة واحدة)590



 ساعه) 2رشد تنظيم وادارة اجهزة االرشاد الزراعي ( 571
 رشد اشراف على رسائل ماجستير 600

 مرحلة البكالوريوس : 
 ن خطة الكلية وهي:المشاركة في تدريس المواد التي يطرحها القسم ضم

 رشد مقدمة في الزراعة. (ساعتين   )  104        
 رشد مهارات االتصال   (ساعتين   ) 203        
 رشد تطبيقات ارشادية    (ساعتين   ) 301       

 
 
 
 
 
 ):2013  -2009التي حضرتها خالل (عاموالدورات  لمؤتمرات ا  
 المؤتمرات:-أ   
 
 م2009المناخي المنعقد في اسطنبول في شهر يوليو مؤتمر التغير  -  
 م2010والعلوم عقد في النمسا في شهر يونيو  اآلدابمؤتمر مجلة    -  
 مؤتمر التنمية الزراعية الذي عقد في جامعة االسكندرية في   -  
 م2010شهر يوليو  
مؤتمر التغير المناخي واثره على الزراعة والغذاء واالسماك والتوازن البيئي الذي عقد   -  

 م.2011في اغادير في المغرب في شهر مايو 
 

-3اسبانيا –االدراك والتعلم االستكشافي في العصر الرقمي (مدريد    -
  – )هـ5/12/1433
 هـ)5/1433/ 21-16مانياال–ام هالسنوي (جوتنج واآلدابمؤتمر مجلة العلوم   -
 
-3النمسا  -المؤتمر االكاديمي الدولي للتخصصات االكاديمية(فيينا - 
 هـ)8/6/11434
 
 )هـ1434/ 11/8-6تركيا -(اسطنبول 2013المؤتمر االكاديمي االسيوي االوربي -



 م  لندن.2014 22-21اغسطس-المؤتمر الدولي في ادارة المعرفة-
 م.2014يونيو 6-4فينا النمسا-العاشر المؤتمر االكاديمي العالمي -
 باريس فرنسا 2014ابريل  3-مارس 31مجلة االداب والعلوم مؤتمر  -

 الدورات: -ب 
 ساعات)5هـ 5/11/1434دورة اساليب تحفيز الطالب وتحسين تعلمهم (جامعة الملك سعود   -
 ساعات) 5هـ 6/11/1434التجاهات الحديثة في تقنية التعليم (جامعة الملك سعود  ا-
 ساعات) 5هـ 7/11/1434التدريس القائم على البراهين (جامعة الملك سعود  -

 
 

  
 

  :اإلنتاج العلميخامسًا:                
 : األبحاث المنشورةـ 
دارسة مصادر المعلومات الزراعية الهامة و المفضلة من قبل المزارعين  "عبداهللا الزايدي - 

فات الشخصية و بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية ومدى ارتباط هذه المصادر ببعض الص
 م.1986عدد ،8جامع الملك سعود مجلد  –مجلة كلية الزراعة    "العامة للمبحوثين 

 
عزوف الطالب بمنطقة القصيم عن االلتحاق بالمعهد دارسة مسببات عبداهللا الزايدي " -

 م.1987، 2عدد 1، مجلد "جامعة الملك سعود –،كلية الزراعة    الزراعي ببريده 
 
 –دراسة العالقة بين الدراسة األكاديمية والعمل الميداني لخرجي كلية الزارعة عبداهللا الزايدي " - 

 م. 1988 2).عدد 10د (مجلة كلية الزراعة ، مجل  "جامعة الملك سعود
 
دراسة العوامل المرتبطة باإلقبال على المعاهد الزراعية بالمملكة العربية  عبد اهللا الزايدي "-

 م.1988،  1عدد  10جامعة الملك سعود ، مجلد  –مجلة كلية الزراعة  - "السعودية
 

مجلة  – ."ع السعوديين عن اإلرشاد الزراعيمحددات معرفة الزراعبد اهللا الزايدي " -
 م.39/1988مجلد  2العلمية ، جامعة القاهرة عدد 

 



االجماع حول إدراك دور اإلرشاد الزراعي في تحديث الزراعة بين المرشدين عبد اهللا الزايدي " - 
 –كلية الزراعة  -المجلة العلمية -(بحث مشترك) 0لزراعي السعودي.الزراعيين ومنسوبي البنك ا

 عام 40مجلد – 1القاهرة عدد  ةجامع
 

دراسة لبعض الدوافع التعليمة والمهنية للملتحقين بالدورات التدريبية  عبداهللا الزايدي " -
م. 1989) 2،1( بحث مشترك) جامعة الملك سعود ، المجلة الزراعية ( "المهنية
 م1989

 
قيادة الرأي ومصادر االستشارات   للمزارعين في منطقة وادي الدواسر عبد اهللا الزايدي " -  
جامعة عين  3عدد ،  1989 -34مجلد  -حوليات العلوم الزراعية - "مملكة العربية السعوديةبال

 شمس.
بالهفوف بالمملكة  -تقييم طالب مركز التدريبي البيطري واإلنتاج الحيواني عبد اهللا الزايدي " - 

مدى العربية السعودية لمدى شمولية مناهج المركز لمجاالت المعلومات والخبرات المختلفة 
 .35م مجلد 1990أبريل  –مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية  -" حاجتهم لتلك المجاالت

 
(بحث مشترك) مجلة جامعة  "الدور اإلرشادي و التعليمي للمعارض الزراعيةعبد اهللا الزايدي " - 

 م1990) 2الملك سعود/ العلوم الزراعية(
 
بعـــض الخبـــرات والمبتكـــرات الزراعيـــة ( دراســـة آراء واتجاهـــات الـــزراع نحـــو عبـــد اهللا الزايـــدي " - 

 م.1991مجلة األزهر للبحوث الزراعية  -"المملكة العربية السعودية   ميدانية بمنطقة بريده 
 
دراسة آراء المرشدين الزراعيين والزراع بمنطقة الرياض. بما ما يتعلق بأهمية -عبد اهللا الزايدي " 

 م1994بحث مشترك ) الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعي ( -"الحقول اإلرشادية كطريقة تعليمية
 
وعي األفراد بتلوث البيئة الضوضائي وآثاره االقتصادية والنفسية عبد اهللا الزايدي " -  

مركز  49(نشرة بحثية رقم -"المملكة العربية السعودية) -الرياضاالجتماعية(دارسة في مدينة 
 ). (بحث مشتركم) 1995الزراعة  مجلة -البحوث الزراعية

 
الوعي التعاوني ألعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمنطقة عبد اهللا الزايدي " -

 م).2000(21م 3مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي عدد    -)بحث مشترك( "الرياض.



 
اتجاهات المتدربين نحو الدورات التدريبية اإلرشادية الزراعية التي تنفذها  عبد اهللا الزايدي " -

كلية -مركز البحوث الزراعية –)بحث مشترك ( "ارة الزراعة في المملكة العربية السعودية.وز 
 م).2001الزراعة (

 
مستوى معرفة واتجاهات العاملين اإلرشاديين  الزراعيين نحو ال مركزية عبد اهللا الزايدي " -

مجلة   -) بحث مشترك (. "تخطيط البرامج اإلرشادية الزراعية بأمارتي الرياض والقصيم
 م).2002(4عدد  23اإلسكندرية للتبادل العلمي م

 
لتنظيمي لجهاز اإلرشاد الزراعي دراسة تحليلية لمدى موائمة الهيكل اعبد اهللا الزايدي " -

مركز البحوث الزراعية  – ) بحث مشترك ( "التي يقوم بها بمنطقة الرياض نشطةلأل
  م).2004(
 

نية ب المشاريع الزراعية نحو القروض في نشر التقاتجاهات و آراء أصحاعبد اهللا الزايدي " -
 م 2007مركز البحوث الزراعية   -. "الزراعية بمنطقة الرياض

 
  "تحليل دور القروض واإلعانات في نشر التقنية الزراعية بمنطقة الرياض .عبد اهللا الزايدي " -

 م2008مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية  -
 

مركز -  "عي المزارعين في منطقة الرياض بأهمية الزراعة العضوية .و عبد اهللا الزايدي " -
 . .م2008البحوث 
 

 - "لزراع منطقة الرياض في الزراعة العضوية. والمهارىالمستوى المعرفي عبد اهللا الزايدي " -
 م2009- 168مركز بحوث كلية علوم االغذية والزراعة رقم 

 
ت على البيئة في وعي المزارعين باآلثار السلبية للمبيدا عبد اهللا الزايدي و صالح العتيبي. - 

 )ISI(  م2011عام  2رقم  21مجلة علوم الحيوان والنبات  بباكستان مجلد  -منطقة الدوادمي.
 
مختلفة بمنطقة اتجاهات الزراع نحو استخدام طرق الري العبد اهللا الزايدي ومحمد الجهني   - 

 مدينة لمؤتمر الخاص بالتغيرات المناخية الذي عقد فيتبوك. (  مقبول للنشر ضمن كتاب ا
  ISI  ) .ضمن دليل () م2011مايو  21-19غرب في الفترة ماقادير بال



 
 
دراسة تحليلية لدافعية العمل وعوامل عبد اهللا الزايدي ،صديق منير وعالء جاب اهللا. "  -

 ) مجلةISIبحث منشور( "عوديةتحسينها للعاملين اإلرشاديين الزراعيين بالمملكة العربية الس
 م2011سبتمبر  3/4رفم 29الخليج العربي للبحوث العلمية مجلد 

 
مصادر المعلومات للعاملين االرشاديين زياد هشال " عبد اهللا الزايدي ،الحاج احمد الحاج و  - 

جامعة –المجلة العلمية كلية الزراعة -في محافظتي شبوه وحضرموت في الجمهورية اليمنيه".
 .2013ابريل  2عدد  64/2القاهرة مجلد

 
 

-    A.A.Alzaidi ,M.B.BAIG &E.A.Elhag." An   investigation 
into the farmers Attitudes Towards      Organic farming 

in Riyadh Region in S.A"   .Bulgarian Journal of 
Agricultural Sciences,Vol.19,no.3/2013(ISI) 

   
 الزايدي ,صديق منير و زياد هشال ."دراسة تحليلية لمدى استخدام العاملين عبد اهللا - 

 االرشاديين الزراعيين في محافظتي شبوه وحضرموت بالجمهورية اليمنية للطرق االرشادية"
 .  2013مجلة الجمعية العلمية للعلوم الزراعية 2.منشور في المجلد الثاني عدد

 
."دراسة تحليلية التجاهات الزراع  عبد اهللا الخثعمي و ,محمد شلبي عبد اهللا الزايدي - 

 31)4(مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية. - عة العضوية في منطقة القصيم. المطبقين للزرا
 م2013ديسمبر 

 
عبد اهللا الزايدي ،محمد شلبي "اتجاهات الزراع غير المطبقين للزراعة العضوية في منطقة  -

 17المجلد -الزراعي لإلرشادالعلمية  الجمعية مجلة منشور." العضويةزراعة لالقصيم نحو ا
 جمهورية مصر العربية. .2013  4عدد

 
"دراسة مقارنة بين اتجاهات الزراع المتبنين والغير المتبنين  عبد اهللا الزايدي ومحمد شلبي-   

معية جمجلة ال في بحث منشور لزراعة العضوية بمنطقة القصيم بالمملكة الغربية السعودية"ل
 .م2015يونيو 2عدد 14السعودية للعلوم الزراعية.مجلد



 
التعليمي  لألثر"دراسة مقارنة  وض الزايدي ، محمد شلبي و عبد الوهاب هزبرعبد اهللا ع-  

لمزارعي البن بمحافظة أب بالجمهورية  نية الموجهةو بين البرامج االرشادية االذاعية والتلفزي
 .م2015-1عدد 19الزراعي"_مجلد شادإلر لمجلة الجمعية العلمية  -اليمنية" بحث منشور

 
البرامج االذاعية  وسف شلبي وعبد الوهاب هزبر" دورعبد اهللا عوض الزايدي ،محمد ي-

الجمهورية  -ابمحافظة  -والتلفزيونية على معارف ومهارات مزارعي البن بمنطقة العدين
 . 2015ديسمير -)4عدد 36اليمنية " .مجلةاالسكندرية للتبادل العلمي (مجلد

 
العوامل المؤثرة على بعض خضران الزهراني ،احمد حراب ،عبد اهللا الزايدي وعلي اسماعيل " -

 في محافظة الحديدة بالجمهورية اليمنيةتبني زراع المانجو لتقنيات ترشيد استهالك مياه الري 
الجمهورية  –" دراسة ميدانية في محافظة الحديدة اللوجستي  باستخدام تحليل االنحدار

عد   15منشورمجلد بحث اليمنية. مقبول للنشر في مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية 
 م2016-  يناير   (أ)1

 
 
ع \"العوامل المؤثرة على تبني زراه  خضران الزهراني ، احمد حراب عبد اهللا الزايدي،-        

بحث  -اليمنيةالجمهورية –المانجو لتقنيات ترشيد استهالك مياه الري في محافظة الحديدة 
 م2016 يونيو (أ)2 عدد 15مجلد  في مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية. منشور

 
 
لزراعيين للدور عبد اهللا الزايدي،محمد شلبي ومحمد بجاد العتيبي"رؤية الباحثين ا-

االرشادي المستقبلي لصندوق التنمية الزراعية بالمركز الرئيسي وفرع منطقة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية"مجلة الجمعية العلمية لالرشاد الزراعي 

 م.2016)1، عدد(20،مجلد
 
 
 
 
 



 
 عبد اهللا الزايدي. محمد شلبي. عبد الوهاب هزبر وميرزا بيج-  

"”level of knowledge and application of the coffee farmers in 
the area of Udayn  Goverate of IBB in the republic of 

Yaman. ” The journal of animal and plant sciences V.26(6): 
2016 

   
- -    Perspective of Saudis and non- Saudis on water issues 

in the rural areas of the Kingdom of Saui Arabia” 
Fahad Aldosari,K.Alzahrani,A.Alzaidi, And others, Journal 

of Experimental Biology And Agr.Sciences,Aug-2017 
,V.5(spl-1-SAFSAW) 

 
 -“ Use of cell Phones By the Farmers As an Extension Tool 

to Practice Sustaiable Agriculture and Achieve Food Security 
in the Kingdom of Saudi Arabia” Fahad Aldosari 

,M.ALSAKRAN,H.ALkhbizi,A.Alzaidi and others Journal of 
Experimental Biology And Agr.Sciences,Aug-****2017 ,V.5( 

*)”  
 
 
 

 :االبحاث المرسلة للنشر
 

 
 ISI    بحث من رسالة مصور حسين سيرسل الى مجلة  -

 .-------الى المجلة ارسل ISIبحث تحت النشر من رسالة الشهراني  -
 

 
 
 
 

 



 في بعض االبحاث لزمال المشاركينسماء ا(تنويه : لم اشيرال
في  الختصار الصفحات ولكن مشار لهم في االبحاث المنشورة

 البراء الذمة)-ية التي نشرت بها المجالت العلم
   
 
 


