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ة ذاتيــة  ســــير

 المستشار الزراعي  االسـم

 خالد بن محمد بن حمد الفهيد

  
 1037043575 السجل المدن 

/ 8محافظة الخرج  –مركز نعجان  مكـان الميالد  م1961/ديسمير

وج ةاالجتماعيالحالـة   مي  

 دكتوراه المؤهل

كة شور التنمية للتطوير واالستثمار  العمل الحال    الزراعي مدير عام شر

 وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة العمل السابق

  
ون  يد اإللكي   kalfuhaid@hotmail.com الير

 0505106037 رقم الجوال

 

ي 
 : بوزارة البيئة والمياة والزراعة السجل الوظيف 

  مجال إدارة 1985 (1
 
 المزارع بمركز التدريب الزراع  بالرياض )إدارة التطوير(. م العمل كنظير خبير ف

  العالقات الخارجية والتعاون الدول  بمكتب الوزير. 1996 (2
 
 م العمل ف

 لالتفاقيات الدولية بالوزارة بموجب القرار الوزاري رقم  (3
ً
 ه. 1424/ 3/ 23وتاريــــخ  25170العمل منسقا

وتاريــــخ  24397/ 10/ 6واإلعالم الزراع  بموجب القرار الوزاري رقم إدارة العالقات العامة  عام مدير  (4

 ه. 1425/ 4/ 11

 ه. 1432/ 1/ 12وتاريــــخ  12403دارة العامة للعالقات العامة والتعاون الدول  بموجب القرار رقم اإل مدير عام  (5

وة الحيوانية بموجب القرار رقم  (6  لشؤون الير
ً
 مساعدا

ً
 ه. 1433/ 1/ 19وتاريــــخ  28096وكيال

 لشؤون الزراعة بموجب قرار التكليف رقم  (7
ً
 ه. 1434/ 9/ 9وتاريــــخ  369140وكيال

 ه. 1436/ 7/ 15مستشار معال  الوزير ومتحدث رسم  للوزارة بتاريــــخ  (8

 من  (9
ً
 هـ1438/ 1/ 1التقاعد المبكر إعتبارا
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 : العملأثناء  إضافيةمهام 

1)   
نامج التعاون الفن    لير

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(.  مع منظمةالمنسق الوطن 

2)  .
ً
ات الذي تقيمه الوزارة كل عامير  سابقا  رئيس اللجنة العليا للقاء تبادل الخير

 رئيس المجلس الدول  للتمور.  (3

  للنخيل والتمور.  (4
 عضو مجلس إدارة المركز الوطن 

  صوره المختلفة. رئيس  (5
 
 لجنة الوكالء للحد من الفاقد والهدر من الغذاء ف

 عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.  (6

 عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة واآلثار كممثل للوزارة.  (7

 عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية.  (8

ية  (9  للجنة التموين الوزارية. عضو لجنة الوكالء التحضير

كة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(.  (10  عضو مجلس إدارة الشر

11)  .
ً
 عضو اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة كممثل للوزارة سابقا

وة الحيوانية.  (12 كة العربية لتنمية الير   مجلس إدارة الشر
 
 ممثل المملكة ف

 المتحدث الرسم  للوزارة.  (13

ف العام عىل المجلة الزراعية لمدة  (14   تصدرها الوزارة منذ أكير من  10المشر
 سنة.  50سنوات الن 

 المؤتمرات والندوات: 

  روما بإيطاليا. 1997 (1
 
ين لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ف  م حضور الدورة التاسعة والعشر

  كندا. 1997 (2
 
 م حضور اجتماع مؤتمر قمة البحار لفهم وإدارة المحيطات نيوفاوندالند ف

ين بباريس. 2011 (3   مجموعة العشر
 
 م عضو الوفد الوزاري الجتماع وزراء الزراعة ف

  باريس. 2012 (4
 
  االجتماع السنوي العام لمنظمة الصحة الحيوانية ف

 
 م عضو وفد الوزارة المشارك ف

5) 2013 .   أبوظنر 
 
 العرنر  للصناعات الغذائية ف

  الدورة الثانية من الملتق 
 
 م المشاركة ف

  االجتماعات رفيعة المستوى لمؤتمر األطراف الحادي عشر التفاقية األمم 2013 (6
 
م رئيس وفد المملكة ف

 ناميبيا-المتحدة لمكافحة التصحر 

  قمة برلير  ا2014 (7
 
لخامسة لوزراء الزراعة تحت شعار )اإلستثمار الزراع  م عضو وفد الوزارة المشارك ف

  والتنمية الريفية(
 المسئول من قطاع األغذية والزراعة كعامل رئيس  لألمن الغذان 



 

)3( 

  الهند. 2014 (8
 
  الذي أقيم ف

  المؤتمر الوزاري االسيوأفريق 
 
 م المشاركة نيابة عن معال  الوزير ف

  المؤتمر الوزاري عن التنمية المستدامةم المشاركة نيابة عن معال  2015 (9
 
 . نيويورك-األمم المتحدة - الوزير ف

 

ات العملية:   الدورات التدريبية والخبر

  مجال االقتصاد الزراع  داخل المملكة.  (1
 
امج والدورات التدريبية ف  االلتحاق ببعض الير

ية بمعهد اإلدارة العامة  (2 نامج اللغة اإلنجلير   بالرياض لمدة تسعة أشهر. االلتحاق بير

ة جامعة  (3   أنظمة المزارع الصغير
 
نامج تدرينر  ف  بوالية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية.  A&Hااللتحاق بير

  القطاع الزراع  بجامعة مينوسوتا بالواليات  (4
 
  مجال تطوير القوى العاملة ف

 
نامج التدرينر  ف االلتحاق بالير

نامج عىل زيارات لبعض المنظمات الدولية مثل  1989أشهر عام م 8المتحدة األمريكية لمدة  واشتمل الير

 البنك الدول  بواشنطن ومنظمة العمل الدول  بجنيف ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( بروما. 

وعات 1996 (5   مشر
 
  اعداد دراسة عن أنماط اإلنتاج وعالقتها بحجم اإلنتاج ف

 
إنتاج الدجاج م المشاركة ف

  المنطقة الوسىط بالمملكة. 
 
 الالحم ف

  جريدة الرياض وجريدة الجزيرة ومجلة تجارة الرياض. 1998 – 1996 (6
 
 م كتابة مقاالت عن القطاع الزراع  ف

7) 1997 .   إذاعة الرياض بعنوان "الزراعة والمجتمع" لمدة عامير 
 
 م إعداد برنامج ف

8) 2006 .  م كاتب زاوية أسبوعية )نافذة زراعية( بجريدة اإلقتصادية لمدة عامير 

رئيس فريق إصدار كتاب التمور لألصناف المشهورة الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع منظمة األغذية الزراعة  (9

 م. 2014لألمم المتحدة )الفاو(، والذي فاز بجائزة خليفة الدولية للتمور للعام 

: السجل ال   اكايميي

  الجغرافيا الزراعية من كلية اآلداب جامعة الملك سعود عام  (1
 
  علم الفلسفة ف

 
م( 2004ه )1425دكتوراه ف

  لتوزيعها بالمملكة. 
وعات األلبان الطازجة خصائصها واألثر المكان   وعنوان الرسالة مشر

  زراع   اقتصاد ماجستير من كلية الزراعة جامعة الملك سعود تخصص  (2
م عنوان الرسالة 1995وإجتماع ريق 

  المملكة العربية السعودية.  اقتصاديات
 
  المنطقة الوسىط ف

 
 إنتاج دجاج اللحم ف

 م. 1985زراع  من كلية الزراعة جامعة الملك سعود  اقتصاد علوم زراعية تخصص  سبكالوريو  (3

 


