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 المرتبة العلمية:
نظم تطبيقات أستاذ 

المعلومات الجغرافية 
 المساعد

 

، 2456 : ص.بالربي             د وان العن             
،قســــــا اا، اليــــــ ،   يــــــ  11451الــــــ    

 اآلداب، ج مع  امل ك سعود

 االهتمامات العلمية                                                     
 (  نظا املع وم ت اا، اليGIS.) 

  تطبيق ت االستشع ر عن بعد(RS.) 

  نظ م حتديد األم  ن (GPS). 

 ال قمي  اخل ائط حت يل وإنت ج. 

   يئ .البمنذج 
 

 

 

 الثاني: المؤهالت العلمية

 

 التاريخ التخصص الجامعة الدرجة العلمية

، قسم الحياة علومجامعة اكستر، كلية  الدكتوراة
 الجغرافيا. بريطانيا

تكامل نظم المعلومات الجغرافية وبيانات 
خطورة شعار من بعد في نمذجة  االست
  الوادي المتصدع بمنطقة جازان حمى

2006 

، قسم الحياة علوم جامعة اكستر، كلية ماجستير
 الجغرافيا. بريطانيا

نظم المعلومات الجغرافية  اتتطبيق
 في الصحة العامةبعد  منواالستشعار 

2002 

 جامعة الملك سعود، كلية التربية سبكالوريو
 لمملكة العربية السعودية.

 1997 الجغرافيا

 
 
 
 
 

 .التح يل املك ين 

  جيااليكولو. 

 .إدارة ااودة 

 اخ ر .إدارة الكوارث وامل 

mailto:adosari@ksu.edu.sa
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 الثالث: التدرج الوظيفي:

 مكانها مسمى الوظيفة
 الفترة

 إلى من

 حتى اآلن 2006 ة اآلداب، جامعة الملك سعودكلي استاذ مساعد

 2006 1998 كلية اآلداب، جامعة الملك سعود معيد

 1997 1998 وزارة التربية والتعليم أستاذ جغرافيا

 
 

 الرابع: أهم النشاطات األكاديمية:

 الفترة المؤسسة 

 حتى اآلن 2018 اث الزراعة الدقيقة بجامعة الملك سعودلكرسي أبح التنفيذيةاللجنة  عضو

 حتى اآلن 2018 قسم الجغرافياشؤون الخريجين بموارد البشرية ولالجنة  رمقر

 حتى اآلن 2017 االستشعار من بعد بجامعة الملك سعودرافية ونظم المعلومات الجغوحدة  ضوع

 حتى اآلن 2016 دابالعلمي بكلية اآلللنشر التميز لجنة  عضو

 حتى اآلن 2016 امين المال للجمعية الجغرافية السعودية امين

 2018 2016  لك سعودبجامعة الم قسم الجغرافيا والخطط تطويرلجنة  رمقر

 2016 2015 جامعة االلكترونية السعوديةال مستشار

 2014 2011 قسم الجغرافيا رئيس

 حتى اآلن Geo-Empower Middle East Summit 2012 مستشار

 2013 2011 ك سعود وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بجامعة المل مستشار

 2016 2010 مركز التميز للدراسات السكانية بجامعة الملك سعود الوكيل

 2014 2010 لجنة التطوير التقني لإلرشاد بمعسكرات الخدمة العامة للحج. رئيس

 2011 2009 ية التاريخي بدارة الملك عبدالعزيزركز نظم المعلومات الجغرافم ؤسسم

 2015 2009 مجلس الجمعية الجغرافية السعودية. أمين

 2011 2009 .بجامعة الملك سعود إدارة الجودة والتطوير بعمادة تطوير المهارات رئيس

 2010 2009 مجلس قسم الجغرافيا. أمين

اللجنة التخصصية للخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في الجمعية  رئيس
 الجغرافية السعودية.

 حتى اآلن 2008

 حتى اآلن 2008 اللجنة التخصصية للخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في قسم الجغرافيا. عضو

 2012 2008 لجنة المرصد المناخي في قسم الجغرافيا. عضو

 2012 2008 لجنة المعامل في قسم الجغرافيا. مقرر

 حتى اآلن 2008 سم الجغرافيا.الماجستير في قالب طمجموعة من رسائل  مشرف

 2008 2006 إدارة التعاون الدولي بجامعة الملك سعود. مستشار

 2009 2007 البرامج التطويرية بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية. مستشار

 تى اآلنح 2006 .كاديميةخطط االوال العلميةوالمشاريع  األبحاث مكحم

 2008 2006 غرافيا.لجنة مركز أبحاث المزاحمية في قسم الج مقرر

 

http://itc.fleminggulf.com/geo-empower-middle-east-summit
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 التدريس األكاديمي: الخامس

 عليادراسات  كالوريوسب

 تحليل الكمي في الخرائط ال مدخل إلى علم الخرائط

 نظم معلومات جغرافية متقدمة  مدخل إلى علم الجغرافيا

 تحضير وتجهيز الخرائط  نظم المعلومات الجغرافية

 موضوع خاص في الخرائط  التنمية اإلقليمية ونظم المعلومات الجغرافية

 فنية متقدمة في الخرائط مهارات  عيةالموضوالخرائط 

 في نظم المعلومات الجغرافية  اريعالمش نفيذوتخطيط ت اإلرشاد األكاديمي بكلية اآلداب

 التحليل والنمذجة في نظم المعلومات الجغرافية  التدريب الميداني

 موضوع خاص في الخرائط  

 ة بحث في تصميم الخرائط حلق 

 

 

 وخدمة المجتمع الخبرات العملية: سادسال

 التاريخ لجهة المستفيدةا المقدمةفعالية ال

 2018 ثانويةمدارس  – التعليموزارة  البيئيةلتوعية ل الوطنيةالحملة 

 2018 االمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة  وس البكالوريقسم الجغرافيا لمرحلة خطة يم تحك

 2017 جامعة الملك سعود ،عمادة تطوير المهارات دورة نظم معلومات جغرافية

 2017 الملك سعودجامعة  العالمي لنظم المعلومات الجغرافيةاليوم 

 2016 ، نيبالفانوتريبجامعة  نباتات الهمااليابيئة في مراقبة وإدارة علمية مناهج 

 2016 ودانية، السودانالوطنية الجغرافية السالجمعية  التميز العلمي في البحوث الجغرافيةونشر ال

 2016 األميرة نوره بنت عبدالرحمنة جامع وسالبكالوريقسم الجغرافيا لمرحلة خطة يم تحك

 2015 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية لسيرتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تنظيم ا

 2015 حائلجامعة  وسالبكالوريقسم الجغرافيا لمرحلة خطة يم تحك

 2014 دارة الملك عبدالعزيز انتاج االطلس التاريخي الرقمي

 2014 لجمعية الجغرافية السعوديةا مترو الرياضنظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات 

 2013 ثانويةمدارس  –بية والتعليموزارة التر الحملة الوطنية لحماية البيئة

 2013 مركز الدراسات السكانية الخطط االستراتيجية لمركز الدراسات السكانية

 2013 دارة الملك عبدالعزيز التكامل بين التاريخ والجغرافيا في انتاج االطالس

 2012 جمعية الكشافة السعودية تقديم ورشة الخرائط الرقمية وتحليل الصور الفضائية

 2011 ثانويةمدارس  – وزارة التربية والتعليم ارسم خارطتي مع قوقل إرث

 2010 جامعة القصيم الجيوماتكس علمتطبيقات 

 2010 يةمعية الكشافة السعودج والعمرة الحج تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في

 2009 امعة الدمامج طالب نظم المعلومات الجغرافيةالمشاريع  لتطويررؤية 

 2007 قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود تحكيم بحوث وخطط بحثية لمرحلة الدراسات العليا

 2007 الجمعية الجغرافية السعودية دورات تدريبية عن نظم المعلومات الجغرافية

 2007 الجمعية الجغرافية السعودية مستقبل برمجيات االستشعار عن بعد
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 الجمعيات العلمية: عضوية: لسابعا

تاريخ  العلمية الجمعية
 االنضمام

 2017  (SCAUG) نظم المعلومات الجغرافية لوسط وجنوب الواليات المتحدة األمريكيةجمعية 

 2016 غرافية المصريةالجالجمعية 

 2015 (ISPRS) التصوير الجويالستشعار من بعد ولالدولية جمعية ال

 2015 الجغرافية الوطنية السودانيةالجمعية 

 2015 الجغرافية الخليجيةالجمعية 

 2013 (AAGاالمريكية )الجغرافية الجمعية 

 2011 (SPC) الجمعية السعودية للدراسات السكانية

 2009 .(ASPRS)الجمعية األمريكية للمسح الجوي واالستشعار من بعد 

 2007 (.URISA)جمعية نظم المعلومات الحضرية واإلقليمية، الواليات المتحدة األمريكية 

 2002 .(GISRUK) جمعية بحوث نظم المعلومات الجغرافية البريطانية، بريطانيا

 1998 (.SGS)الجمعية الجغرافية السعودية، المملكة العربية السعودية 

 

 الدورات التدريبية:: ثامنال

 التاريخ المنظم عنوان الدورة

 7/2015 جامعة جورجيا تك تطبيقات متقدمة بالرادار

 6/2014 جامعة تونتي، هولندا المسح بالليزر )استشعار من بعد(

 4/2014 وزارة التعليم العالي كاديميةالقيادات اال

شركة أنظمة إيرداس، الواليلت  التحليل المتقدم في الصور الفضائية
 المتحدة االمريكية

4/2012 

عمادة تطوير المهارات وجامعة كوين  تطبيقات التقنية في التدريس والبحث
 مارغريت، بريطانيا

7/2010 

 التحليل الهدريولوجي والهدروليكي في نظم
 المعلومات الجغرافية

شركة أنظمة إسري، الواليات المتحدة 
 األمريكية

4/2010 

عمادة تطوير المهارات وجامعة  برنامج التطوير والقيادة األكاديمية
 أوكالند، نيوزالند

7/2009 

 4/2009 شركة إنظمة إسري، كندا التحليل المتقدم في نظم المعلومات الجغرافيه

الجغرافية في  تطبيقات نظم المعلومات
 االمراض المعدية.

 6/2008 جامعة تونتي، هولندا

 2/2008 جامعة والية كالفورنيا بناء قواعد البيانات الجغرافية

جمعيةةةةة نظةةةةم المعلومةةةةات الحضةةةةرية  تقنيات التحليل المكاني في الصحة العامة
 واالقليمية، امريكا

2/2007 

وث نظةةةةةةم المعلومةةةةةةات جمعيةةةةةةة بحةةةةةة قياسات إحصائية متقدمة في الجغرافيا
 الجغرافية البريطانية، بريطانيا 

4/2006 

 10/2005 شركة ايسري، بريطانيا تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الجرائم

 6/2004 شركة ايسري، بريطانيا نجاح الحكومات المحلية في تطبيقات الجغرافيا

 5/2002 نياجامعة سالفورد، بريطا التحليل المكاني في انتشار االمراض
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 :العلمية البحوث والدراسات: تاسعال
 

 فصول وأجزاء من كتب: -
-  Khraif Rshood, Asharaf Abdul Salam, Ali Aldosari, Ibrahim Elsegaey, Abdullah 

AlMutairi (2015). Social Progress in the Islamic World - social, economic, 

political and ideological challenges. Chapter: Demographic challenges of fast 

changing society of the Arab World. Springer, Editors: Habib Tiliouine and 

Richard J. Estes. 

 

(. مقدمة عن النقل في السعودية )موسوعة المملكة العربية السعودية(. مكتبة 2008علي عبدهللا الدوسري ) -

 المملكة العربية السعودية. ،الملك عبدالعزيز

- Ali A Aldosari (2007). The geography and geology of Arabian Peninsula (World 

and Its Peoples: The Middle East, Western Asia, and Northern Africa). Marshall 

Cavendish Corporation, USA. 

، جنوب منطقة الرياضمحافظات عام في  100خالل  واالتصاالت(. النقل 2000علي عبدهللا الدوسري ) -
 عودية.كتاب النقل واالتصاالت. وزارة النقل، المملكة العربية الس

تاريخ المحافظات  ، كتابعام 100(. محافظي جنوب منطقة الرياض خالل 2000علي عبدهللا الدوسري ) -
 المملكة العربية السعودية.  .في المملكة العربية السعودية

 
 

 المحكمة: العلمية البحوث -

 

م(. تقدير تدفق الذروة لشبكة 2017بوروبة محمد فضيل ، القايدي عمر الالفوزا ) الدوسري علي عبدهللا، -

 التصريف المائي السطحي في محافظة الغاط. مركز عبدالرحمن السديري الثقافي.

 

- Abeer S. Salman, Ali Al Dosari, Faisal K. Zaidi and Oumar A. Loni (2017). 

Environmental assessment of soil, groundwater, and surface water quality in the 

south of the Riyadh, Saudi Arabia. Arabian Journal of Geosciences 10(22). 

 

- Yuhong Zhou, Fang Qiu, Feng Ni, Yifei Lou, Caiyun Zhang, Mohammed 

Alfarhan and Ali A. Al-Dosari (2016). Curve matching approaches to waveform 

classification: a case study using ICESat data. GIScience & Remote Sensing. Vol. 

53, Issue 6. pp: 739-758. 

 

- Khraif R,  Asharaf Abdul Salam, Rajaram Subramanian Potty, Ali Aldosari, 

Ibrahim Elsegaey, and Abdullah AlMutairi (2016). Variations in basic 

demographics consequential to population size of governorate in Saudi Arabia. 

SpringerPlus. 5, (1): 1431. 

 

- Alobeid Abdalla, Ali Aldosari, Muhamad Alrajhi and Mudasir Khan (2015). 

Alternative Approach for Recognition of Potential Ground Water Zones Using 

https://www.researchgate.net/researcher/81826329_Rshood_Khraif
https://www.researchgate.net/researcher/42711263_Asharaf_Abdul_Salam
https://www.researchgate.net/researcher/2050129511_Ali_Aldosari
https://www.researchgate.net/researcher/2049318932_Ibrahim_Elsegaey
https://www.researchgate.net/researcher/2049300945_Abdullah_AlMutairi
https://www.researchgate.net/researcher/2049300945_Abdullah_AlMutairi
http://www.tandfonline.com/toc/tgrs20/53/6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khraif%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salam%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Potty%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aldosari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elsegaey%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AlMutairi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27652007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5005256/
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GIS and Remote Sensing. International Journal of Applied GIS and Remote 

Sensing. Vol. 2, 2, pp: 10-25.  

 

- Hassan Sher, Ali Aldosari, and Rainer W. Bussmann (2015). Morels of Palas 

Valley, Pakistan: A Potential Source for Generating Income and Improving 

Livelihoods of Mountain Communities. Economic Botany. November, pp:1-15. 

 

- Hassan Sher, Ali Aldosari, Ahmad Alia and Hugo J. de Boer (2015). Indigenous 

knowledge of folk medicines among tribal minorities in Khyber Pakhtunkhwa, 

northwestern Pakistan. Journal of Ethnopharmacology. Vol. 166, 157-167 

 

- Yuhong Zhoua, Fang Qiuab, Ali A. Al-Dosari and Mohammed S. Alfarhan 

(2015). ICESat waveform-based land-cover classification using a curve matching 

approach. International Journal of Remote Sensing. Vol. 36, No. 1, 36–60. 

 

- Abdul Salam Asharaf, Ibrahim Elsegaey, Rshood Khraif, Abdullah Al Mutairi, 

Ali Aldosari (2015). Components and Public Health Impact of Population 

Growth in the Arab World. .PLoS ONE 10 (5):e0124944. 

 

- Virupakshagouda. C. Patil, K.A. Al-Gaadi, Rangaswamy Madugundu, Tola. ELM, 

Samy. M, A Al-Dosari, Al-Omran and Upadhyaya S.K (2014). Assessing 

Agricultural Water Productivity in Desert Farming System of Saudi Arabia. IEEE 

Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote 

Sensing .Vol 7, No 7, pp:1–14. 

 

- Virupakshagouda C. Patil1, Khalid A. Al-Gaadi, Rangaswamy Madugundu, 

ElKamil H.M. Tola1, Samy A. Marey, A.M. Al-Omran, Rajiv Khosla, Shrinivasa 

K. Upadhyaya, David J. Mulla and Ali Al-Dosari (2014). Delineation of 

Management Zones and Response of Spring Wheat (Triticum aestivum L.) to 

Irrigation and Nutrient Levels in Saudi Arabia. International Journal of 

Agriculture & Biology. Vol. 16, No. 1, pp: 104- 110.  

 

 

- Hassan Sher, Ali Aldosari, Ahmad Ali1 and Hugo J de Boer (2014). Economic 

benefits of high value medicinal plants to Pakistani communities: an analysis of 

current practice and potential. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine.10:71. 

 

- Hassan Sher and Ali Aldosari (2013). Ethnobotanical survey on plants of 

veterinary importance around Al-Riyadh (Saudi Arabia). African Journal of 

Pharmacy and Pharmacology. Vol. 7(21), pp. 1404-1410. 

 

http://www.ethnobiomed.com/content/10/1/71/#ins1
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- Hashim M.A.A, N. Siam, A. Al-Dosari, K.A. Asl-Gaadi, V.C. Patil, E.H.M. Tola, 

M. Rangaswamy and M.S. Samdani (2012). Determination of Water Requirement 

and Crop water productivity of Crops Grown in the Makkah Region of Saudi 

Arabia. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6 (9): 196-206. 

 

- Hassan Sher Ali Aldosari and Shabir Ahmad (2012). Ethnoecological appraisal of 

Acacia modesta Wall. Common tree of dry ecosystem in Pakistan. African Journal 

of Agricultural Research Vol. 7(36), pp. 5083-5091. 

 

- Hassan Sher and Ali Aldosari (2012). Ethnobotanical survey on plants of 

veterinary importance around Al-Riyadh (Saudi Arabia). African Journal of 

Pharmacy and Pharmacology. 

 

- Hassan Sher and Ali Aldosari (2012). Population ecology of some medicinal 

plants of Malam Jabba, Swat, Pakistan. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 

6(37), pp 5023-5031. 

 

- Hassan Sher and Ali Aldosari (2012). Overview on the ecological and 

geographical appraisal of important medicinal and aromatic plants: An 

endangered component in the flora of Saudi Arabia. Scientific Research and 

Essays Vol. 7(16), pp. 1639-1646. 

 

وث وانتش ر بعد لدراس  بيئ  حد نتطبيق نظا املع وم ت اا، الي  وبي انت االستشع ر ع (.2007علي عبدهللا الدوسري ) -
 وم ت اجمل   الع بي  لنظا املع. م(، املم ك  الع بي  السعودي 2001 – 2000م   محى الوادي املتصدع يف منطق  ج زان يف ع م )

.اا، الي ، اامعي  اا، الي  السعودي   

 
 :المؤتمرات في ومشاركات أوراق -

- Ali Aldosari (2015). The trends of geographic publications in Saudi Geographical 

Society. Les relations Europe-Arab (XIX-XXI siecle). University Paris1 

Pantheon-Sorbonne. 27-28/11/2015. 

 

- Hassan Sher and Ali Aldosari (2014). Strategic program for biodiversity and 

water resource management and climate change adaption in Pakistan (2014). 

European Geosciences Union General Assembly 2014. 27-02 May 2014. Vienna, 

Austria.  

 
لترسيم األمثل لدوائر انتخابات المجلس البلدي في (. ا2014) ريم صعيب ،علي بن عبدهللا الدوسري ، الهاجري -

بالمملكة  لمعلومات الجغرافية. الملتقي الوطني التاسع لنظم امدينة الرياض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
  . الدمام, المملكة العربية السعودية.2014ابريل  30 – 28العربية السعودية. 
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- Mohammed Alfarhan, Aldosari Ali, Lionel White and Jarvis Cline (2013). Building 3D 

Photorealistic Model of A Historical Building Using LiDAR, Case Study: AlFareed 

Palace, Saudi Arabia. AAG conference, April 9-13, USA. 

 
- V.C.Patil1, K.A. Al-Gaadi1, M. Rangaswamy, E. Tola1, S. Marey, Al-Dosari A. (2013). 
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 العضوية في مشاريع بحثية

 البيئات المالئمة لتنمية الحياة الفطرية بعروق بنى معارضمشروع 

 ي مدينة حائلفمخاطر السيول مشروع 

 مشروع موسوعة العالم اإلسالمي. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت

 مشروع مخاطر السيول بمحافظة الغاط

 مشروع تطوير البعد الثالثي للمناطق األثرية عبر تقنيات الليزر

 مشروع تطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية في مكافحة الدودة الحلزونية بمنطقة جازان.

 ع رسم الخارطة القديمة لمجاري االودية في مدينة الرياضمشرو

 مشروع المرجع الوطني الموحد للعنوان البريدي في المملكة العربية السعودية

 مشروع تقييم مخاطر السيول في أودية الحرمين الشريفين.

 مشروع تقييم سدود المملكة العربية السعودية.

 لملك عبدالعزيزمشروع أطلس السيرة النبوية بدارة ا

 مشروع موسوعة المملكة العربية السعودية. مكتبة الملك عبدالعزيز.

 مشروع أطلس المملكة العربية السعودية


