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عداد وتصممي م عبدهللا خامت الزهراين/ا 



 املشاريع واجملموعات البحثية وادلراسات والاستشارات

 

 أ واًل: املشاريع البحثية

 

 املشاريع حتت االإجناز

عدد 

البحوث 

 املس تهل 

 نبذه عن املرشوع ارفاق ملخص املرشوع

 وال هداف

مدة  املزيانية

  املرشوع

 

الباحث  املشاركون

 الرئيس

 م امس املرشوع

بناء الرشأاكت الفعاةل بني القطاع  الرحبيمن خالل القطاع غري  اجملمتعييتطلب المتكني  1

ولك من القطاع العام واخلاص. ويس هتدف املرشوع املقرتح بصفة رئيس ية  الرحبيغري 

وغريه من القطاعات،  الرحبيتقيمي الوضع الراهن للرشأاكت القامئة بني القطاع غري 

 إ      إ            إ         ال ضافة ا ىل وضع مقرتح ال طار تدخل وحتديد العوامل املؤثرة عىل جناح الرشأاكت، اب

من خالل تقوية الرشأاكت. سوف يمت اس تخدام  الرحبييساعد عىل متكني القطاع غري 

                                                  مجلع بياانت املرشوع املقرتح ابس تخدام عدة أ دوات مثل حتليل  التحلييل الوصفياملهنج 

املضمون، واللقاءات الشخصية، والاستباانت، ودراسات احلاةل، وورش العمل. 

لتحليل البياانت واس تخالص  والتحلييل الوصفي                   إ     وسوف يمت اس تخدام اال حصاء 

أاكت وتوضيح          إ      إ                                         النتاجئ ابال ضافة ا ىل اس تخدام أ دوات الش باكت الاجامتعية لرمس الرش 

                                                                     طبيعهتا وقوهتا. من املمكن أ ن تسهم نتاجئ املرشوع املقرتح يف حتقيق مبادرات رؤية 

        من خالل تعزيز اس تدامة الرشأاكت الفعاةل. الرحبيلمتكني القطاع غري  2030

 

وضعععععععععععع  ريطعععععععععععة 

للرشعععأاكت القامئعععة بعععني 

 املعععديمعععت ات اجملمتعععع 

وغريهععا مععن القطاعععات، 

وحتليعععععععععععععععل ادلرو  

املسعععععععععع تفادة مععععععععععن 

ععععأاكت، وحتديعععععد  الرشع

تقابعععل  العععياملعوقعععات 

بنعععععععاء  يفاملعععععععن ات 

        رشأاكت فععععععععععععععععععععاةل

    

512000 2020-

2021 

احلايفد. بدر   

 د. محمد السكران

 د. محمد اجلعيد

د. حازم 

 صالح 

متكني القطاع 

من  الرحبيغري 

خالل بناء 

 الرشأاكت

1 



عداد )مت  -  ( تطبيق تغطى مجيع موضوعات املقرر.20اإ

 :ييلسيمت تصممي لك تطبيق حبيث يتضمن ما 

 وصف عام للتطبيق. -

 يمت فهيا اس تخدامـه. الياحلاالت 

 اخلطوات االإجرائية لتطبيقعععععععه. -

 درا  حاةل ملشلكة زراعية مـا. -

ىل   لك مجموععععة تقعععوم بدراسعععة تطبيعععق  مجمعععوعتني:مت تقسععع مي طعععالب الشععععبة اإ

 نفس الوقت. يفحمدد 

البدايععععة سععععيمت رشح لك تطبيععععق، واملهععععارات املسعععع هتدفة متععععه، وعالق ععععه  يف

مبوضععوعات املقععرر، وكيفيععة تطبيععق أ سععلوب حععل املشععقت، وجوانععب التقيععمي 

 سيمت الاعامتد علهيا لتحديد مس توى ال داء. الي

أ سعع بوعني فقععيث حيععث يقععوم  زمععيى مععد يفمت الرتكععزي عععىل تنععاول لك تطبيععق 

 اذليلتحديععد املشععلكة بدقععة، ومععا  ذهععيالطععالب خععالل هععذه الفععرتة بعصععف 

 يريدون أ ن يبحثوا عنه. اذلييعرفونه عهنا، وما 

ليععه  ، ويقععوم الثععايال سعع بوع  يفيقععوم الطععالب بعععرل وحتليععل مععا مت التوصععل اإ

 املعمل بتقيمي أ داء الطالب.

حلعععععععل الطعععععععالب  -1

لك أ سععععععع باب املشععععععع 

 يعععععاي الععععيالزراعيععععة 

 مهنا الزراع.

 طعععععي الطعععععالب  -2

ردععادية زراعيععة  بععرامج اإ

بنعععاء ععععىل اح يا عععات 

 الزراع.

قعععمي الطعععالب ال ثعععر  -3

 الاجامتعععععععععععععععععععععععععي

للعععع امج  والاق صععععادي

االإردععععععادية الزراعيععععععة 

عىل الزراع. املنفذة  

19000 2-2020  

7-2020  

د. بععععععععدر بععععععععن 

 حمسن احلايف 

 

د. حععععازم 

صععععععالح 

 قامس

اسععععععععععع تخدام 

أ سعععلوب حعععل 

 يفاملشعععقت 

تطععوير اوتععوى 

ملقععععرر  العمععععيل

تطبيقععععععععععععات 

ردعععادية:  عععو  اإ

أ كععع    احرتافيعععة

ل داء همنععععععععععة 

املردععععععععععععععععد 

 .الزراعي

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اثنيًا: اجملموعات البحثية
وال هدافنبذه عن اجملموعة  املنجزةعدد البحوث    م امس اجملموعة الباحث الرئيس املشاركون املدة من اإىل  

تهدف المجموعة إلى قياس أثر 
استخدام وسائل االتصال الحديثة 

على معارف ومهارات واتجاهات 
الزراع ، ومدى استفادة الزراع 

 االجتماعيرفع المستوى  فيمنها 
لهم واالقتصادي  

ممتدة :  1-12-2018 5

 وتجدد سنويا
د.بدر بن محسن 

 الحافي
د. عبدالرؤوف بن 

 سليمان بيلو

اإللكتروني اإلرشاديالتعليم  د. حازم صالح قاسم  1 

تهدف المجموعة إلى نشر أبحاث 
ذات العالقة بحماية البيئة الريفية 

من التلوث ، ونشر ممارسات 
 الزراعة المستدامة

: ممتدة  1-12-2018 5

 وتجدد سنويا
حازم صالح قاسمد.   

بن محسن  رد. بد
 الحافي

د. فهد بن عويس 
 الدوسري

البيئياالرشاد   2 

تهدف المجموعة البحثية الى نشر 

ابحاث ذات عالقة بدعم وتطوير 

 الزراعة المستدامة 

: ممتدة  1-9-2020 2

 وتجدد سنويا

 د. عبدهللا الزايدي

 د. حازم صالح قاسم

 

بن محسن  رد. بد

 الحافي

الزراعية المستدامةالتنمية   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لثًا: ادلراسات واالإستشاراتاث  

 

 ادلراسات
من اىل املدة الفائدة املرجوة لللكية واجملمتع  م عنوان ادلراسة اجلهة املس تفيدة املزيانية امس الباحث القامئ ابدلراسة 

ردادية  .Abdullah A. Alzaidi1 , Mirza B 2020 - 2019 اإ

Baig1*, Hazem S. Kassem1 and 

Muhammad Abubakar Zia. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

The Role of Cooperative Association in Providing 

the Agricultural Services in the Governorate of 

Unaizah - Kingdom of Saudi Arabia 

 

1 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza Barjees Baig and Others 2020 - 2019 اإ

 العالقة

Effects of biochar on soil fertility and crop 

productivity in arid regions: a review 

2 

ردادية  .Abdullah A. AL-Zaidi, Mirza B 2020 - 2019 اإ

Baig, S. El-Tayeb Muneer, S. M. 

Hussain and F. O. Aldosari. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

FARMERS’ LEVEL OF KNOWLEDGE ON THE USAGE 

OF PESTICIDES AND THEIR EFFECTS ON HEALTH 

AND ENVIRONMENT IN NORTHERN PAKISTAN 

3 

ردادية -Khodran Hamden Al 2020 - 2019 اإ

Zahrani,  Ahmed Hasan Herab, 

Khalid Abdullah  Al-Zahrani. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

An evaluation study of the extent to which farmers 

benefit from agricultural extension activities and 

services in Al-Baha region, Kingdom of Saudi 

Arabia 

4 

ردادية                                 رضان بن محدان الزهراي، أ محد حسن  2020 - 2019 اإ

                              أ محد حراب، فهد بن عويس ادلورسي، 

   عبداملكل انيج الس نحاي.

ذات اجلهات  ذايت

 العالقة

دراسة املس توى املعريف للزراع ببعض تقتيات ترد يد اس تخدام مياه 

 الري                        يف حماف ة ذمار ابمجلهورية المينية

5 

ردادية  .Muhammad Al-Shaya 2020 - 2019 اإ

 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Environmental issues in relation to Agricultural 

Practices and attitudes of Farmers: A Case Study 

from Saudi Arabia 

6 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Baig, Mirza Barjees., and Others 2019 اإ

 العالقة

Understanding and addressing waste of food in the 

Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Journal of 

Biological Sciences. Saudi Journal of Biological 

Sciences.  

7 



ردادية  Baig, Mirza Barjees., Khodran 2019 اإ

H. Al-Zahrani, and Others. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Food waste posing a serious threat to sustainability 

in the Kingdom of Saudi Arabia – A systematic 

review. Saudi Journal of Biological Sciences. 

8 

ردادية  Khodran H. Al-Zahrani, Abdul 2019 اإ

Q Khan, Mirza B. Baig, 

Muhammad Mubushar, Ahmed 

H. Herab. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Perceptions of wheat farmers toward agricultural 

extension services for realizing sustainable 

biological yields 

9 

ردادية  Mubushar, Muhammad., Fahad 2019 اإ

O Aldosari; Mirza B. Baig, Bader 

M Alhafi and Abdul Q Khan. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Assessment of farmers on their knowledge 

regarding pesticide usage and biosafety 

10 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza B. Baig, and Others 2020 اإ

 العالقة

Effects of biochar on soil fertility and crop 

productivity in arid regions: a review 

11 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza B. Baig, and Others 2020 اإ

 العالقة

An Assessment of In-service Training Needs for 

Agricultural Extension Field Staff in the Scenario of 

Climate Change using Borich Needs Assessment 

Model 

12 

ردادية  MB Baig, Y Alotibi, , and 2020 اإ

Others. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Water Resources in the Kingdom of Saudi Arabia: 

Challenges and Strategies for Improvement 

13 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza B. Baig, and Others 2020 اإ

 العالقة

Understanding and addressing waste of food in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

14 

ردادية  M Mubushar, FO Aldosari, MB 2020 اإ

Baig, BM Alotaibi, AQ Khan. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Assessment of farmers on their knowledge 

regarding pesticide usage and biosafety 

15 

ردادية  KH Al-Zahrani, MB Baig, and 2020 اإ

Others. 

اجلهات ذات  ذايت

 العالقة

Food Waste in the Kingdom of Saudi Arabia: 

Implications for Extension Education 

16 

ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza B. Baig, and Others 2020 اإ

 العالقة

Sustainable agriculture and food security in Egypt: 

Implications for Innovations in agricultural 

Extension 

17 



ردادية اجلهات ذات  ذايت .Mirza B. Baig, and Others 2020 اإ

 العالقة

Realizing Food Security Through Sustainable 

Agriculture in the Republic of Yemen: Implications 

for Rural Extension 

18 

تطوير دور مت ات اجملمتع 

 املدي يف خديم اجملمتع

وأ  رون د. حازم صالح قامس 2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Mapping and Analysis of Sustainability-Oriented 

Partnerships in Non-Profit Organizations: The 

Case 

of Saudi Arabia 

19 

حتديث اداء القطاع الزراعي 

من خالل الرتابي بني 

 القطاعات اخملتلفة

وا رون د. حازم صالح قامس 2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Shifting from Fragmentation to Integration: A 

Proposed Framework for Strengthening 

Agricultural Knowledge and Innovation System in 

Egypt 

20 

رفع مس توى تكيف الزراع مع 

 التغريات املنا ية

وأ  روند. بدر احلايف  2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Farmers’ Beliefs and Concerns about Climate 

Change: An Assessment from Southern Saudi 

Arabia 

21 

وأ  رون د. حازم صالح قامس 2020 - 2019 أ ثر اس تخدام الهاتف اجلوال   

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Farmers’ perception of the quality of mobile-based 

extension services in Egypt: A comparison 

between public and private provision 

22 

تطوير أ داء امجلعيات التعاونية  

لتقدمي خدمات مس تدامة 

 ل عضاهئا

وأ  رون د. عبدهللا الزايدي 2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

The Role of Cooperative Association in Providing 

the Agricultural Services in  

the Governorate of Unaizah  Kingdom of Saudi 

Arabia 

23 

رفع مس توى تبىن الزراع 

 للتوصيات الاردادية احلديثة

وا رون د. محمد الشنيفي 2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Adoption of Improved Maize Production 

Technologies in Punjab Province,  

Pakistan 

24 

تطوير س ياسات لتحقيق ال من 

 الغذايئ

عادة البحث  30000 د. حازم صالح قامس 2020 - 2019

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Regional trade and food security challenges: 

The case of SAARC countries 

25 



التعرف عىل مدى تطبيق 

الزراع للترشيعات البيئية 

 وأ س باب عدم الالزتام هبا

وا روند. بدر احلايف  2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Farmers’ awareness of agri-environmental 

legislation in Saudi Arabia 

26 

يدات التعرف عىل  بة املب نسععععع 

املغشودة ابلسوق وكيفية ادراك   

                    الزراع خملاطرها

د. بدر احلايف و  د. حازم صالح قامس 2020 - 2019  

 

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Do farmers perceive risks of fraudulent pesticides: 

Evidence from Saudi Arabia 

27 

التعرف عىل الاح يا ات 

يف جمال  للمرددينالتدريبية 

.                الزراعة العضوية  

وأ  روند. بدر احلايف  2020 - 2019  

 

عادة البحث  30000

 امعة  -العلمي

 املكل سعود

Training needs of extension agents’ regarding 

organic agriculture in Saudi Arabia 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االإستشارات
م فرغ/ غري م فرغ    ستشارةالإ انوع  اجلهة املس تفيدة مدة االإستشارة من اإىل الفائدة املرجوة لللكية واجملمتع  م امس عضو هيئة التدريس 

 1 أ .د.محمد سلامين السكران مستشار غري م فرغ وزارة التعلمي س نة 

م فرغمستشار غري  وزارة البيئة واملياه والزراعة س نة   2 أ .د.محمد بن دايع الشايع 

 3 د. حيىي العتييب مستشار م فرغ وزارة البيئة واملياه والزراعة س نة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الب ادلراسات العلياط  
 

 ادلكتوراه
من الرساةل  املنجزالنس بة املئوية للعمل 

% 

أ و  املرشف الرئيس املرشفني املساعدين التارخي املتوقع للتخرج

 املردد

ان و د عنوان الرساةل  م امس الطالب اجلنس ية 

هع1445 -  1 أ محد حسن أ محد حراب  ميي - - - 

هع1445 -  2 محمد مدثر محمد ظفر ابكس تاي - - - 

هع1445 - ضياء هللامحمد أ بو بكر  ابكس تاي - - -   3 

هع1445 -  4 صالح بن مقرن محمد الش يخ سعودي - - - 

هع1444 -  5 متصور بن حلمي املطريي سعودي - - - 

هع1445 -  6 عبداملكل انيج الس نحاي ميي - - - 

هع1446 -  7 نواف عبدهللا  شافة ميي - - - 

هع1446 -  8 محمد معران ع مي ابكس تاي - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املاجس تري
النس بة املئوية للعمل 

%من الرساةل  املنجز  

التارخي املتوقع 

 للتخرج

أ و املردد املرشف الرئيس املرشفني املساعدين ان و د عنوان الرساةل   م امس الطالب اجلنس ية 

80% هع1442  لطلبة لكية علوم ال غذية املهارات االتصالية الشخصية وفقا للتقدير اذلايت  أ .د. عبدهللا الزايدي أ .د. حازم صالح 

 " والزراعة جبامعة املكل سعود

 1 ما د عيل اجلنيب ميي

90% هع1442  اجتاهات الزراع  و احلصول عىل املعلومات الزراعية من خالل تطبيقات الهاتف اجلوال  أ .د. عبدهللا الزايدي أ .د. حازم صالح 

 مبحاف ة ال حساء".
 2 عيىس بن محمد السلطان سعودي

60% هع1442  فعالية التعلمي التعاوي عىل التحصيل ادلرايس لطالب لكية علوم الاغذية  أ .د. عبدهللا الزايدي أ .د. حازم صالح 

  امعة املكل سعود –والزراعة 

 3 عول رجب ابعيىس ميي

40% هع1443  جمال ختطيي وتقومي ال امج الاح يا ات التدريبية للعاملني االإرداديني يف  أ .د.  رضان الزهراي أ .د. محمد الشايع 

 ."االإردادية يف اململكة العربية السعودية

ايد محمد الص ي ميي  4 اإ

هع1444 -  5 خادل بن فهد ال د  سعودي - - - 

هع1443 - الصويغ عبدهللا بن صاحل سعودي - - -   6 

هع1443 -  7 محمد بن سعد احلريب سعودي - - - 

ه4144 - املطريي رايم بن صاطي سعودي - - -   8 

90% هع1442   9 غالب بن طاح السبيعي سعودي "مس توى معارف الزراع ابل اثر السلبية لتلوث البيئة الزراعية مبنطقة الرايل أ .د. عبدهللا الزايدي أ .د. حازم صالح 

هع1445 - 1 دومبيا س يكو ساحل العاج - - - 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



وادلورات التدريبية والندوات واملؤمترات لورش ا  

 

 نوع املشاركة ماكن الانعقاد

لقاء  حضور/ اإ

املدة  اجلهة املن مة نبذه عن املنشي وال هداف اجملال

 من اىل

دورة  ندوة مؤمتر امس املنشي

 تدريبية

وردة 

 معل

 م

 لكية علوم ال غذية والزراعة

  امعة املكل سعود

بععععض فععع ح أ فعععاق التععععاون معععع   حضور

القطععععاع  اجلهععععات احلكوميععععة و

 اخلاصة

يوم  قسم علوم الرتبة

 واحد

 1   +  اليوم العاملي للرتبة

تقيمي  مشاركة امرياك

 اردادي

 American Evaluation 

Association 

 

أ ايم 5  Paths to the Future 

of Evaluation 

+    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC6smHu6nsAhWOxIUKHUhOBJsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.eval.org%2Fpage%2Fevaluation-2019-theme&usg=AOvVaw3Pl9I6x2cf8p0rvJ4Zom2u
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC6smHu6nsAhWOxIUKHUhOBJsQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.eval.org%2Fpage%2Fevaluation-2019-theme&usg=AOvVaw3Pl9I6x2cf8p0rvJ4Zom2u
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