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 المؤهالت العلمية

هـ الموافق 5/9/1941بكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الملك سـعود في تاريخ  (1

 .م4/2/1491
األمريكية في الجغرافيا الطبيعية من جامعة شرق متشجن بالواليات المتحدة  ماجسـتير (2

 وعنوان رسـالة الماجسـتير:م 22/6/1499في تاريخ  وذلك
    Climatic and Geologic Influences on the Hydrology of Al-Quwayiyah Region, Saudi Arabia 

في بريطانيا بتاريخ  University of Southamptonدرجة الدكتوراه من جامعة ساوثهامتون  (7

 الدكـتوراه:م، وعنـوان رســالة 3/7/1499الموافق هـ 14/3/1949
      The Application of the Systematic Mapping of Geomorphology for Groundwater Assessment in 

Wadi Al-Khanagah, Central Saudi Arabia 

    

 التاريخ الوظـيفي

 هـ15/5/1941بتاريخ  جامعة الملك سعود – معيد بقسـم الجغرافيا، كلية اآلداب _1

 هـ.15/4/1949بتاريخ  جامعة الملك سعود - _ اسـتاذ مساعد بقسـم الجغرافيا، كلية اآلداب2

 هـ.27/4/1915بتاريخ  جامعة الملك سعود - _ استاذ مشارك بقسم الجغرافيا، كلية اآلداب7

 .هـ23/9/1927بتاريخ  جامعة الملك سعود - الجغرافيا، كلية اآلداب_ استاذ بقسم 9

 

 اإلنتـاج العلمي

1- Al-Saleh, M.A., (1991) , Alluvium Thickness and Stream Order Relationships in Wadi Al-
Khanagah Basin, Central Saudi Arabia,  GeoJournal 24.4, pp., 421-426 

2-  Al-Saleh, M.A., (1992), Declining Groundwater Level of the Minjur Aquifer, Tebrak Area, 
Saudi Arabia, The Geographical Journal, Vol. 158, pp. 215-222.. 
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(، بعض طرق قياس المتغيرات في أحواض التصريف. 1442الصالح، محمد عبدالله، ) -7

 .25عة الملك سـعود، اإلصـدار رقم مركز البحوث، كلية اآلداب، جام

(، مـرئية االسـتشـعار عن بعـد: جمع بياناتها وتحليلها. 1442الصالح، محمد عبدالله ، ) -9

 .23مركز البحوث، كلية اآلداب، جامعة الملك سـعود، االصـدار رقم 

حافظة على (، كفاءة مياه الري والم1442الطاهر، عبدالله احمد والصـالح، محمد عبدالله، ) -5

المياه الجوفية في منطقة الدوادمي بالمملكة العربية السـعودية، مجلة جامعة الملك سـعود 

 .774_721(، ص ص 2، اآلداب )9م

(، التحليل التكراري لكميات األمطار في منطقة القويعية 1449الصالح، محمد عبدالله، ) -6

الجمعية الجغرافية  13العدد رقم بالمملكة العربية السـعودية، سـلسـلة بحوث جغرافية، 

 السـعودية، الرياض.

(، الطرق األولية لتحليل الصـور الجوية والفضائية، 1446الصالح، محمد عبدالله، ) -3

 الرياض.

9-  Al-Saleh, M. A., (1997), Variability and Frequency of Daily Rainfall in Riyadh, Saudi Arabia, 
The Geographical Bulletin, Vol.39,pp. 48-57. 

(، التوزيع الزماني والمكاني لألمطار في مدينة الرياض،  1443الصالح، محمد عبدالله، ) -4

 الجمعية الجغرافية الكويتية. 247سلسلة رسائل جغرافية، العدد رقم 

م(، دور االسـتشـعار عن بعد في تنمية المياه الجوفية، 1443الصالح، محمد عبدالله، ) -14

 ، الجمعية الجغرافية الكويتية.214سلة رسائل جغرافية، العدد رقم سل

م(، اسـتخدام صـور الماسـح الموضـوعي المحسنة 1444الصالح، محمد عبدالله، ) -11

والخرائط الطبوغرافية للتحليل المورفومتري في حوضي وادي عنان ووادي مزيرعة 

(، ص ص 2،  اآلداب )11ك سعود، مبوسط المملكة العربية السـعودية، مجلة جامعة المل

293_749. 

م(، نماذج تطور األشكال األرضية، سلسلة رسائل 1444الصالح، محمد عبدالله، ) -12

 ، الجمعية الجغرافية الكويتية.226جغرافية، العدد رقم 

م(، الخريطة الجيومورفولوجية لحوض وادي القويعية 2441الصالح، محمد عبدالله، ) -17

-163(، ص ص )1،  اآلداب )17ربية السـعودية، مجلة جامعة الملك سعود، مبالمملكة الع

146.) 

م(، العالقة بين ارتفاعات مستوى الماء الجوفي وكميات 2441الصالح، محمد عبدالله، ) -19

األمطار في حوض وادي محيرقة بالمملكة العربية السعودية، سلسلة بحوث جغرافية، العدد رقم 

 فية السعودية، الرياض.، الجمعية الجغرا54

موارد المياه في منطقة مكة المكرمة، موسوعة  م(،2443) الصالح، محمد عبدالله، -15

 المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.
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موارد المياه في منطقة المدينة المنورة، موسوعة   م(،2443) الصالح، محمد عبدالله، -16

 ربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.المملكة الع

موارد المياه في منطقة الرياض، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -13

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في المنطقة الشرقية، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -19

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة القصيم، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -14

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة حائل، موسوعة المملكة  م(،2443)د عبدالله، الصالح، محم -24

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة الحدود الشمالية، موسوعة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -21

 المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة تبوك، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -22

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة الجوف، موسوعة المملكة  م(،2443)محمد عبدالله،  الصالح، -27

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة الباحة، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -29

 اض.العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالري

موارد المياه في منطقة عسير، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -25

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

موارد المياه في منطقة جازان، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -26

 العامة بالرياض. العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز

موارد المياه في منطقة نجران، موسوعة المملكة  م(،2443)الصالح، محمد عبدالله،  -23

 العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.

معالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية باستخدام (، م2414الصالح، محمد عبدالله، ) -29

 (كتاب الكتروني على االنترنت) الرياض. الصالح، عبدالله محمد ،ILWISبرنامج الويس 

42 -  Arabian Journal of , Natural springs in northwest Saudi Arabia), 0172aleh, M.A., (sAl 
.Geosciences 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-017-3126-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s12517-017-3126-6
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 الدورات التدريبية وورش العمل

 م:2442حضور دورتين في نظم المعلومات الجغرافية في ديسمبر  (1
Introduction to ArcGIS for Arc View and ArcInfo (I) & (II) 

بجامعات المملكة العربية تقديم ورشة عمل مصاحبة للندوة التاسعة ألقسام الجغرافيا  (2

السعودية بعنوان "أهمية التصحيح الهندسي لمرئيات االستشعار عن بعد: خاصة 

هـ الموافق 24/2/1923لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية" وذلك في يوم األربعاء 

 م.24/7/2446
ترة تقديم دوره تدريبة في "التصحيح الهندسي لصور االستشعار عن بعد الرقمية" في الف (7

م وذلك بالتنسيق مع 2443سبتمبر  12-9هـ الموافق 1929شعبان  74-26من 

 الجمعية الجغرافية السعودية.
تقديم دوره تدريبة في "التصحيح الهندسي لصور االستشعار عن بعد الرقمية" في الفترة  (9

م وذلك 2449يونيو  9-مايو 71هـ الموافق 1924جمادى األولى   74-26من 

 الجمعية الجغرافية السعودية.بالتنسيق مع 
 هـ22/1/1974-24حضور ورشة عمل "الجودة واالعتماد األكاديمي"  (5
-4هـ الموافق 25/1/1974-27حضور ورشة عمل "التعلم والتعليم الفعال"  (6

 م.11/1/2414
 م.2/7/2411هـ الموافق 23/7/1972حضور ورشة عمل "التقويم الذاتي البرامجي"  (3
معلومات جغرافي تاريخي لمكة المكرمة"  حضور ورشة عمل "نحو نظام (9

 م.1/5/2417هـ الموافق 21/6/1972
هـ 1975\12\24-29حضور ورشة عمل "قياس نواتج التعلم لبرامج التعليم العالي"  (4

 م.2419\14\27-22الموافق 
 هـ1976\12\25-29حضور دورة "بناء اختبارات مخرجات التعليم العالي"  (14

 م.2415\14\9-3الموافق 
  

 المقررات التي تم تدريسـها

 الجيومورفولوجيا جغر/ 145مقرر ( 1

 جغر/ جغرافية المملكة العربية السعودية 226مقرر ( 2

 جغر / جغرافية أشكال سطح األرض 223( مقرر 7

 جغر / الجيومورفولوجيا الجغرافية 277( مقرر 9

 جغر / جغرافية االراضي الجافة 291( مقرر 5

 / جغرافية المياه واستخدام االراضي جغر 292( مقرر 6

 االستشعار من بعد في الجغرافيا ئجغر / مباد 747( مقرر 3

 جغر / تطبيقات االستشعار من بعد في الجغرافيا 713( مقرر 9



 5 

 جغر / الصور الجوية 764( مقرر 4

 جغر / تحليل مرئيات االستشعار عن بعد 969( مقرر 14

 / بحث جغرافي تطبيقي جغر 949( مقرر 11

 جغر / استشعار عن بعد متقدم 547( مقرر 12

 جغر / تحليل الصور الجوية واسـتخداماتها 522( مقرر 12

 جغر / الجيومورفولوجيا التطبيقية في الصحاري المدارية 526( مقرر 17

 جغر / معالجة وتفسير مرئيات االستشعار عن بعد 524( مقرر 19

 جيومورفولوجيا التطبيقيةجغر / ال 572( مقرر 15

 جغر / تطبيقات متقدمة في االستشعار عن بعد 612( مقرر 16

 جغر / االسـتشـعار من بعد 622( مقرر 13

 جغر / حلقة بحث في الجغرافيا الطبيعية 629( مقرر 19

 

 العلمية الجمعياتوعضوية المجالس 

 هـ.15/4/1949عضـو مجلس قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود من تاريخ  (1
 عضو الجمعية الجغرافية السعودية. (2
هـ إلى 25/14/1911عضـو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السـعودية للفترة من  (7

 هـ.15/14/1917
للفترة من  بجامعة الملك سعودعضـو مجلس إدارة مركز دراسات الصـحراء  (9

 هـ.3/9/1914هـ إلى 16/5/1917
للفترة من  بجامعة الملك سعود ية اآلدابعضـو مجلس إدارة مركز البحوث في كل (5

 هـ.23/1/1929هـ إلى 14/6/1913
هـ إلى 13/9/1972عضو مجلس عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود من  (6

 هـ.1977\14\16
 

 والمؤقتة عضوية اللجان الدائمة

هـ الى 15/14/1949( عضـو في لجنة سـير االمتحانات بقسـم الجغرافيا للفترة من 1

 هـ.19/14/1914

 هـ.1/6/1912هـ الى  1/6/1914( عضـو في لجنة الجداول بقسـم الجغرافيا للفترة من 2

 هـ.19/6/1919هـ الى  27/3/1914(المشـرف على معامل قسـم الجغرافيا للفترة من 7
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هـ الى تاريخ 29/3/1914( عضـو في لجنة المرصـد المناخي بقسـم الجغرافيا من تاريخ 9

 هـ.27/14/1924

( عضـو في لجنة االطلس الوطني للمملكة العربية السـعودية بقسـم  الجغرافيا للفترة من 5

 هـ.27/14/1924هـ الى تاريخ 19/9/1914

هـ 3/9/1919مقرر لجنة تخطيط القوى العاملة وإمكانات القسم بقسـم  الجغرافيا من تاريخ ( 6

 هـ.27/14/1924الى تاريخ 

 هـ.9/9/1929هـ إلى 19/6/1914ـم الجغرافيا من تاريخ مقرر لجنة الجداول بقس( 3

هـ إلى 1924/ 27/14عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الجغرافيا من تاريخ ( 9

 هـ.9/9/1929

هـ 4/7/1924مقرر لجنة تخطيط القوى العاملة وإمكانات القسم بقسـم  الجغرافيا من تاريخ ( 4

 .ـه19/11/1972 حتى تاريخ

هـ حتى 74/12/1924عتماد األكاديمي والجودة بقسم الجغرافيا من تاريخ ( عضو وحدة اال14

 تاريخه.

هـ إلى 13/9/1972( عضو لجنة البرامج االنسانية في عمادة الدراسات العليا من تاريخ 11

 هـ.1977\14\16

 .هـ1979\1\9إلى هـ 19/11/1972( عضو لجنة المعامل بقسم الجغرافيا من تاريخ 12

 .حتى تاريخههـ إلى 1/11/1979للفترة من ( عضو اللجنة العلمية بدارة الملك عبدالعزيز 17

( عضو لجنة اإلشراف العلمي على إعداد الموسوعة الشاملة ألسماء األماكن في المملكة 19

 هـ1/1/1975العربية السعودية بدارة الملك عبدالعزيز ابتداء من 

وتقنية المعلومات بقسم الجغرافيا من تاريخ ( عضو لجنة التعليم االلكتروني 15

 هـ.14/2/1975

 ( عضو أو مقرر في العديد من اللجان المؤقتة على مستوى القسم والكلية.16

 

 هيئات التحرير للمجالت العلميةاللجان العلمية وعضوية 

هـ إلى 29/12/1924للفترة من " بحوث جغرافية" ةعضو هيئة تحرير سلسل (1

 هـ.21/12/1926
هـ إلى 29/12/1924للفترة من  "دراسات جغرافيةة "عضو هيئة تحرير سلسل (2

 هـ.21/12/1926
 هـ حتى تاريخه.1926/ 22/12للفترة من  "بحوث جغرافية" ةرئيس هيئة تحرير سلسل (7
 هـ حتى تاريخه.22/12/1926للفترة من  "دراسات جغرافية" ةرئيس هيئة تحرير سلسل (9
إلى  هـ1/11/1979 منللفترة عضو اللجنة العلمية بدارة الملك عبدالعزيز  (5

 .هـ1976\14\74
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 االشـراف على الرسائل العلمية

( االشـراف )مشـترك( على رسـالة الماجستير للطالبة عفاف محمد نعمان بعنوان "الخريطة  1

انقطعت  الطالبة أن مالحظة مع) الجيومورفولوجية لحوض وادي الرين بمنطقة القويعية".

 .(نجز رسالتهات أن عن الدراسة قبل

( االشراف على رسالة الماجستير للطالب فرحان حسين الجعيدي الدوسري بعنوان "دور 2

 مرئيات االسـتشعار عن بعد في اعداد الخريطة الجيومورفولوجية لحوض وادي  الحرملية".

 التحليل الرقمي( االشراف على رسالة الدكتوراه للطالب فهد سليمان العريفي بعنوان "7

لتحديد التغيرات المكانية والزمانية للخصائص السطحية للسبخات  للمرئيات الفضائية

)مع مالحظة أنه تم سحب االشراف دون موافقة  الداخلية في منطقتي القصيم وحائل".

 المشرف والقسم(.

 (224227247) منيرة بنت سعد القحطانياالشـراف على رسـالة الماجستير للطالبة ( 9

 مع) ".حوض وادي السديري بوسط المملكة العربية السعودية جيومورفولوجيةبعنوان "

 (نجز رسالتهات أن الدراسة قبل عن انقطعت الطالبة أن مالحظة

بعنوان  (207270233) نضال بنت محمد سفياناالشـراف على رسـالة الماجستير للطالبة ( 5

 ".جيومورفولوجية حوض وادي نخلة في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية "

بعنوان  (971242537 )نوف عبدالعزيز الجبر االشـراف على رسـالة الماجستير للطالبة ( 6

 ".لخصائص المورفومترية والمطرية في حوض وادي السلي في مدينة الرياضا"

 

 الحكم على الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه

رسالة ماجستير ودكتوراه والحكم عليها في كلية اآلداب وكلية التربية  75المشاركة في مناقشة 

بجامعة الملك سعود وفي جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية وفي جامعة الملك عبدالعزيز 

 وذلك النحو التالي: وفي كليات البنات بالرياض وجدة

/ هدى مأمون محمد  ابراهيم ـير المقدمة من الطالبةت( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجس1

بعنوان "الخصائص الحجمية والشـكلية والمعدنية لرمال كثبان  الدهناء الهاللية الواقعة على 

 خط الرياض الدمام السـريع: دراسـة حالة في  الجيومورفولوجيا التطبيقية"، وذلك بتاريخ

 )جامعة الملك سعود( هـ.6/3/1917

ـير المقدمة من الطالبة/ مها ذعار آل سـعود  بعنوان تاجس( عضو لجنة الحكم على رسالة الم2

 "األبعاد الجيوسـتراتيجية للصراع على المياه في حوض الفرات" وذلك  بتاريخ

 )جامعة الملك سعود(هـ. 19/1/1916

ـير المقدمة من الطالبة/ شهيدة عبدالرحمن آل  الشيخ ت( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجس7

دراسة  –االستهالك المائي للمحاصيل الزراعية الرئيسية في  منطقة الرياض بعنوان "تقدير 

 )كلية اآلداب للبنات _الرياض(هـ. 27/5/1916 في الجغرافيا الحيوية"، وذلك بتاريخ
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( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجسـتير المقدمة من الطالب/ عبدالله صالح الوسيدي  9

ة البطاطس في المنطقة الوسطى من المملكة  العربية بعنوان "التطرف الحراري في زراع

)جامعة الملك هـ. 1913/ 19/2 خيدراسة في المناخ التطبيقي". وذلك بتار –السعودية 

 سعود(

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ ابتسام عبدالعزيز  التميم 5

وبي في الترب لمحصولي  الشـعير والذرة بعنوان "القيمة الفعالة لألمطار والنقص الرط

)كلية هـ. 1913/ 3/9 الرفيعة في منطقة عسـير بالمملكة العربية السعودية". وذلك  بتاريخ

 التربية للبنات _الرياض(

  ( عضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة/ هند عبدالرحمن المشاط6

بعنوان "حوض وادي لية بالمملكة العربية السعودية: دراسة جيومورفولوجية"  وذلك 

 )كلية التربية للبنات _ جدة(هـ. 25/9/1913 بتاريخ

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب ناصر بن بطيان العضيدان 3

 –على مطار الملك خالد الدولي بعنوان "اتجاهات الرمال المنساقة من عرق بنبان وأثرها 

هـ. )جامعة االمام محمد 12/2/1919دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية" وذلك بتاريخ 

 الرياض( –بن سعود االسالمية 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ أنيسة عبدالله الزامل بعنوان 9

ائية للمحاصيل الزراعية في منطقة وادي الدواسر "التبخرنتح الكامن واالحتياجات الم

 هـ. )كلية التربية للبنات _الرياض( 23/6/1919بالمملكة العربية السعودية" وذلك بتاريخ  

( مقرر لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ فرحان بن حسين الجعيدي 4

جيومورفولوجية ستشعار عن بعد في إعداد الخريطة اليات االالدوسري بعنوان "دور مرئ

 هـ. )جامعة الملك سعود(16/9/1919" وذلك بتاريخ  ةلحوض وادي الحرملي

داغستاني ( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ ألفت عزت 14

ذلك بتاريخ : دراسة جيومورفولوجية لمروحة وادي الغوالء" وةبعنوان "المراوح الفيضي

 جدة( –هـ. )جامعة الملك عبدالعزيز 17/11/1919

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ مريم بنت غانم القحطاني 11

بعنوان "األشكال الهوائية في الجزء الشمالي من الجافورة: دراسة جيومورفولوجية" وذلك 

 الدمام( –ت هـ. )كلية اآلداب للبنا25/1/1914بتاريخ 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ عبدالله بن عبدالرحمن 12

المسند بعنوان "تحديد فصل النمو والحرارة المتجمعة لبعض المحاصيل الزراعية في 

هـ. )جامعة الملك 1914/ 1/2المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية" وذلك بتاريخ 

 لرياض(ا –سعود 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ عبدالله بن دخيل الدخيل 17

تصميمها وإنتاجها وقدرتها  – 54444:1بعنوان "الخريطة الطبوغرافية السعودية مقياس 

 الرياض( –هـ. )جامعة الملك سعود 4/2/1914على االتصال" وذلك بتاريخ 
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الة الماجستير المقدمة من الطالب/ سعد عبدالرحمن اليحيى ( عضو لجنة الحكم على رس19

هـ. )جامعة 1924بعنوان "محافظة القويعية: دراسة في الجغرافيا االقليمية" وذلك بتاريخ //

 الرياض( –االمام محمد بن سعود االسالمية 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ مسعود محمد تومان 15

هراني بعنوان "تقويم مقرر جغرافية المملكة بكليات المعلمين في ضوء أهدافة من وجهة الش

 الرياض( –هـ. )جامعة الملك سعود 16/11/1924نظر األساتذة والطالب" وذلك بتاريخ 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ محمد عبدالله البيشي بعنوان 16

من انتاج ادارة  54444:1الخريطة الطبوغرافية السعودية مقياس  "تحليل الرموز في

 الرياض(. –هـ. )جامعة الملك سعود 6/2/1921المساحة الجوية" وذلك بتاريخ 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة/ مها بنت عبدالله الضبيحي 13

لسعودية مع التطبيق على حرة رهاط" بعنوان "ظاهرة الحرات في غرب المملكة العربية ا

 الرياض(. –هـ. )كلية اآلداب للبنات 14/1/1922وذلك بتاريخ 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ محمد بن حارب الشريفي 19

 الرياض(. –هـ. )جامعة الملك سعود 5/9/1922الدلبحي وذلك بتاريخ 

ة الماجستير المقدمة من الطالبة/ وفا بنت صالح الخريجي ( عضو لجنة الحكم على رسال14

بعنوان "حوض وادي مهدية بالمملكة العربية السعودية: دراسة جيومورفولوجية" وذلك 

 الرياض(. –هـ. )كلية اآلداب للبنات 24/11/1922بتاريخ 

الغيري ( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ أحمد بن عبدالله 24

 هـ.4/7/1927بعنوان :جيومورفولوجية الوطاة بالقصيم" وذلك بتاريخ 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ فايز بن محمد العسيري 21

بعنوان "نموذج لالستجابة السريعة في تحديد موقع الحادث باستخدام نظم المعلومات 

هـ. )جامعة 4/1/1929ي مدينة الرياض" وذلك بتاريخ الجغرافية لمراكز الدفاع المدني ف

 الرياض(. –الملك سعود 

( عضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة/ هيفاء بنت عبدالله الغشيان 22

بعنوان "الخصائص المناخية لغرب المملكة العربية السعودية" وذلك بتاريخ 

 لرياض(.ا –هـ. )جامعة الملك سعود 21/2/1929

( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب/ مبارك بن محمد المسن 27

بعنوان " إنتاج الخرائط الطبوغرافية من ملفات المسح الجوي مباشرة باستخدام نظم 

 الرياض(. –هـ. )جامعة الملك سعود 21/9/1925المعلومات الجغرافية" وذلك بتاريخ 

على رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ عبدالله الوسيدي بعنوان ( عضو لجنة الحكم 29

دارة محمية الوعول ية لبناء قاعدة بيانات جغرافية إل"توظيف نظم المعلومات الجغراف

 الرياض(. –هـ )جامعة الملك سعود 2/6/1929بالمملكة العربية السعودية" وذلك بتاريخ 
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ر المقدمة من الطالب/ مفرح بن ضايم القرادي ( عضو لجنة الحكم على رسالة الماجستي25

بعنوان "دور نظم المعلومات الجغرافية في تحليل حاضر ومستقبل السياحة في منطقة 

 الرياض(. –هـ )جامعة الملك سعود 19/5/1929جازان" وذلك بتاريخ 

حنان بنت عبداللطيف / ةعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير المقدمة من الطالب( 26

 دراسة الخصائص المورفومترية بعنوان "دور نظم المعلومات الجغرافية في لغيالنا

)جامعة الملك م 12/1/2449الموافق  هـ 9/1/1924" وذلك بتاريخ لحوض وادي لبن

 الرياض(. –سعود 

ناصر بن بطيان العازمي عضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب/ ( 23

الركثبان الهاللية بصحراء الدهناء باستخدام مرئيات االستشعار عن  قياس زحفبعنوان "

 الرياض(. – اإلمام محمد بن سعود االسالمية)جامعة هـ 2/2/1974" وذلك بتاريخ بعد

 مناور خلف المطيريالمقدمة من الطالب/  الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 29

-1445مدينة الرياض خالل الفترة بين عامي  التحليل المكاني للجزر الحرارية فيبعنوان "

" وذلك بتاريخ م باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية2444

 الرياض(. –)جامعة الملك سعود هـ 29/14/1971

المقدمة من الطالب/ يوسف بن أحمد الفهيد  الدكتوراهعضو لجنة الحكم على رسالة ( 24

ة مياه الري على ملوحة التربة وإنتاجية بعض المحاصيل بعنوان "التنبؤ بتأثير نوعي

 الرياض(. –)جامعة الملك سعود هـ 21/1/1972الزراعية بواحة األحساء" وذلك بتاريخ 

وفاء بنت عبدالرحمن / ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 74

د عليها في الزراعة البعلية في األمطار المحتمل سقوطها ومدى االعتمابعنوان " العيسى

)جامعة هـ 5/11/1972" وذلك بتاريخ منطقة عسير بجنوب غرب المملكة العربية السعودية

 الرياض(. –الملك سعود 

 العنود بنت محمد السالم/ ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 71

ستخالص الخصائص المورفومترية في ا 5-دور مرئيات القمر الصناعي سبوتبعنوان "

 –)جامعة الملك سعود هـ 1972//" وذلك بتاريخ لحوض وادي نعيم في محافظة الخرج

 الرياض(.

 منيره بنت عبدالعزيز الفراج/ ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 72

الطماطم والخيار في المنطقة أثر موعد الزراعة في االستهالك المائي لمحصولي  بعنوان "

 –)جامعة الملك سعود هـ 24/7/1977" وذلك بتاريخ الوسطى من المملكة العربية السعودية

 الرياض(.

 مي بنت أحمد السعدون/ ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 77

ة لكشف التغيرات استخدام صور االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي بعنوان "

" وذلك المملكة العربية السعوديةالمكانية ألشجار المانجروف على ساحل الخليج العربي ب

 الرياض(. –)جامعة الملك سعود هـ 23/6/1979بتاريخ 

 إيمان بنت إبراهيم الخشيبان/ ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 79

الكيميائية وأثرها على ترب األراضي الزراعية في منطقة خصائص مياه الري بعنوان "
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 –)جامعة الملك سعود هـ 14/1/1979" وذلك بتاريخ القصيم بالمملكة العربية السعودية

 الرياض(.

 سارة بنت عبدالله الجيبان/ ةالمقدمة من الطالب الماجستيرعضو لجنة الحكم على رسالة ( 75

البشرية اليومية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية مستويات الراحة المناخية بعنوان "

 الرياض(. –)جامعة الملك سعود هـ 19/2/1973" وذلك بتاريخ السعودية

 

 الحكم على خطط رسائل الماجسـتير والدكتوراه

( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة البحث المقدمة من الطالبة/ عفاف محمد  نعمان 1

منطقة -رفولوجية شـعيب "لحا": احد روافد وادي  حنيفةللماجسـتير بعنوان )جيومو

 الرياض(.

( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة البحث المقدمة من الطالبة/ هدى مأمون محمد  ابراهيم 2

للماجسـتير بعنوان )الخصائص الحجمية والشـكلية والمعدنية لرمال  كثبان الدهناء الهاللية 

 ريع: دراسـة  حالة في الجيومورفولوجيا التطبيقية(.الواقعة على خط الرياض الدمام السـ

( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة البحث المقدمة من الطالب/ مصلح معيض سـالم 7

للماجسـتير بعنوان )خصـائص التبخر في جنوب غربي المملكة العربية  السـعودية: دراسـة 

 في الجغرافيا المناخية(.

حث المقدمة من الطالب/ عبدالله عبد  المحسـن ( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة الب9

الصـالح للدكتوراه بعنوان )اثر الحماية على النباتات الطبيعية  وخصـائص التربة في محمية 

 دراسـة جغرافية مقارنة(. -حرة الحرة في شـمال غرب المملكة العربية  السـعودية

/ نورة بنت  عبدالعزيز آل ( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة البحث المقدمة من الطالبة5

دراسـة حالة في  -الشـيخ للدكتوراه بعنوان )كفاءة وجدولة مياه الري في منطقة  الخرج

 جغرافية المياه(.

( عضـو لجنة فحص ودراسـة خطة البحث المقدمة من الطالبة/ مها ذعار تركي  آل سـعود 6

دراسـة في  –للماجسـتير بعنوان )االبعاد السـياسـية للصـراع حول المياه في  حوض الفرات 

 الجغرافيا السـياسـية(.

يان للدكتوراه ( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالبة هيفاء عبدالله الغش3

بعنوان "الموازنة بين مناخ السفوح الغربية والسفوح الشرقية لجبال السروات في المملكة 

 العربية السعودية".

( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالب فهد سليمان العريفي للدكتوراه 9

المكانية والزمانية للخصائص لتحديد التغيرات  بعنوان "التحليل الرقمي للمرئيات الفضائية

 السطحية للسبخات الداخلية في منطقتي القصيم وحائل".

( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالب أحمد عبدالله الدغيري 4

 للماجستير بعنوان "جيومورفولوجية منطقة الوطاة بالقصيم".
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سمير حمزة عيوني للدكتوراه ( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالب 14

بعنوان "الوضعيات الميترولوجية للظواهر الطقسية العنيفة ألقاليم المملكة العربية 

 السعودية".

( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالب يوسف بن أحمد الفهيد 11

اجية بعض للدكتوراه بعنوان "التنبؤ بتأثير نوعية مياه الري على ملوحة التربة وإنت

 المحاصيل الزراعية بواحة األحساء".

( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالبة حنان بنت عبداللطيف الغيالن 12

 للماجستير بعنوان "دور نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الخصائص المورفومترية

 لحوض وادي لبن".

 وفاء بنت عبدالرحمن العيسىمن الطالبة  ( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة17

األمطار المحتمل سقوطها ومدى االعتماد عليها في الزراعة الجافة في للماجستير بعنوان "

 ".منطقة عسير بجنوب غرب المملكة العربية السعودية

 منيرة بنت عبدالعزيز الفراج( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالبة 19

أثر موعد الزراعة في االستهالك المائي لمحصولي الطماطم والخيار في ر بعنوان "للماجستي

 ".المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية

 العنود بنت محمد السالم( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالبة 15

الخصائص في استخالص  5-دور مرئيات القمر الصناعي سبوتللماجستير بعنوان "

 ".المورفومترية لوادي الحنية في الخرج

 مناور خلف المطيري ( عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالب16

التحليل المكاني للجزر الحرارية في مدينة الرياض خالل الفترة بين للماجستير بعنوان "

 ".غرافيةم باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الج2449-1444عامي 

 خشيبانالإيمان إبراهيم عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطالبة ( 13

ي خصائص مياه الري الكيميائية وأثرها على ترب األراضي الزراعية فللماجستير بعنوان "

 ".المملكة العربية السعوديةقصيم بمنطقة ال

لوله عزيز الشهري بة عضو لجنة فحص ودراسة خطة البحث المقدمة من الطال( 19

استخدام االستشعار عن بعد في كشف التباينات المكانية والتغيرات للماجستير بعنوان "

 ".الزمانية للخصائص السطحية لسباخ الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية

 

 االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه

 عبدالله الغشيان. ( عضـو لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه/ هيفاء1

 ( عضـو لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه/ خديجة أحمد غزيز.2

 ( مقرر لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه/ فوزية عمر بخرجي.7
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 متحان الشامل لطالب الدكتوراه/ يوسف بن أحمد الفهيد.( عضو لجنة اال9

 مبروك بن عناد العنزي. متحان الشامل لطالب الدكتوراه/( عضو لجنة اال5

 متحان الشامل لطالب الدكتوراه/ فهد بن أحمد الدجين.( عضو لجنة اال6

 .صباح بنت حامد األحمديعضـو لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه/ ( 3

 الالفوزا.المتحان الشامل لطالب الدكتوراه / عمر ( عضو لجنة ا9

 توراه / مبارك سعد القحطاني.( عضو لجنة االمتحان الشامل لطالب الدك4

 

 تحكيم األبحاث ومشاريع األبحاث

 .الجمعية الجغرافية السـعودية لصالحتحكيم العديد من األبحاث  (1

 .مجلة كلية اآلداب بجامعة الملك سعودلصالح تحكيم العديد من األبحاث  (2
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية  لصالحتحكيم العديد من األبحاث  (7

 .واإلنسانية
 .مدينة الملك  عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصالح تحكيم العديد من مشاريع األبحاث (9
عمادة البحث العلمي بجامعة الملك  لصالحتحكيم العديد من مشاريع األبحاث  (5

 .عبدالعزيز
عمادة البحث العلمي بجامعة ث لصالح العديد من األبحاث ومشاريع األبحاتحكيم  (6

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحكيم بحثين  لصالح  (3
 عمادة البحث العلمي بالجامعة األردنية.تحكيم بحث لصالح  (9
 تحكيم بحث لصالح مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية. (4

 .دارةتحكيم بحث لصالح مجلة ال (14
 .Applied Geography تحكيم بحث لصالح مجلة (11

 

 تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم للترقية

للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك بطلب من جامعة أم  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المإلفحص ا (1

 هـ.11/9/1929القرى بتاريخ 

للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك بطلب من وزارة  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (2

 هـ.1/12/1926التربية والتعليم بتاريخ 
جامعة أم القرى للترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (7

 هـ.21/9/1929بتاريخ 
المام جامعة اللترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (9

 هـ.1/6/1929بتاريخ  محمد بن سعود االسالمية
بطلب من )مساعد( للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (5

 م.21/11/2443بتاريخ  الكويتجامعة 
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جامعة للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك بطلب من  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (6

 م.27/14/2449باألردن بتاريخ  ؤتةم
جامعة أم القرى للترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (3

 هـ.5/3/1974بتاريخ 
 البصرةجامعة للترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (9

 .م9/3/2444تاريخ بالعراق في 
 جامعة مؤتةللترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من  ينقدمتألحد المنتاج العلمي فحص اإل (4

 م.15/2/2411باألردن بتاريخ 
للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك بطلب من جامعة  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (14

 هـ.24/9/1972بتاريخ  الملك عبدالعزيز
الملك للترقية إلى مرتبة أستاذ بطلب من جامعة  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (11

 هـ.19/14/1972بتاريخ  عبدالعزيز
بطلب من مشارك للترقية إلى مرتبة أستاذ  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (12

 م.6/12/2411الجامعة األردنية باألردن بتاريخ 
جامعة بطلب من مشارك للترقية إلى مرتبة أستاذ  ينقدمتنتاج العلمي ألحد المفحص اإل (17

 .هـ23/9/1977بتاريخ  ميرة نورة بنت عبدالرحمناأل
طلب من جامعة بفحص اإلنتاج العلمي ألحد المتقدمين للترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك  (19

 هـ.1976\4\17القصيم بتاريخ 
 

 المؤتمرات والندوات التي تم حضورها

 :التالية والندوات المحلية والدوليةالمشاركة ببحوث أو بالحضور في العديد من المؤتمرات 

( حلقة الدراسـات الصـحراوية في المملكة العربية السـعودية مجاالتها والمهتمون بها المنعقدة 1

-21هـ الموافق 1914ربيع اآلخر  25-27في جامعة الملك سـعود بالرياض في الفترة من 

 م.1494نوفمبر  27

لجمعية الجغرافية السـعودية المنعقد في جامعة الملك ( اللقاء الجغرافي االول الذي نظمته ا2

 هـ.24/14/1914سـعود بالرياض في تاريخ  

قسـام الجغرافيا بالمملكة العربية  السـعودية المنعقدة في جامعة ام ( الندوة الجغرافية الرابعة أل7

 26-29هـ الموافق 1912جماد اآلخرة   24-19القرى بمكة المكرمة في الفترة من 

 م.1441ديسـمبر 

قسـام الجغرافيا بالمملكة العربية السـعودية المنعقدة في جامعة ( الندوة الجغرافية الخامسة أل9

 م.29/9/1449-26هـ الموافق 13/11/1919-15الملك سعود بالرياض في الفترة من  

يا في وذلك في مدينة ساوثهامبتون في  بريطان RSS95 - Remote Sensing in Action( مؤتمر 5

 م.1445سبتمبر  19-11الفترة من 

( المؤتمر العالمي لتطوير الصحاري بدول الخليج العربية المعقود في  الكويت في الفترة من  6

 م.1446مارس  27-26
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 The International Conference on the Past, Present and Future of the Middle East ( المؤتمر 3

Desert م.1446أغسطس  1يوليه الى  74اربد باألردن في  الفترة من  المعقود في مدينة 

( الحلقة السنوية األولى عن ترشيد استعماالت المياه في المملكة المنعقدة في جامعة الملك فهد 9

مايو  29-27هـ الموافق 1914محرم  29-23للبترول والمعادن بالظهران في الفترة من 

 م.1449

م المنعقد في جامعة الملك سعود 2444لتصحر والبيئة ما بعد عام ( المؤتمر الثالث لدراسات ا4

 م.1444ديسمبر  9 –نوفمبر  74هـ الموافق 1924شعبان  26-22بالرياض في الفترة من 

( ندوة تقنيات األقمار االصطناعية وتطبيقاتها المنعقدة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 14

 م.2444مايو  2أبريل  74هـ الموافق 1921محرم  23-25والتقنية بالرياض في الفترة من 

( الملتقى الثالث للجغرافيين العرب المنعقد في جامعة الملك سعود بالرياض في الفترة من 11

 م.2447أكتوبر  22-24هـ الموافق 1929شعبان  29-26

امة ( الندوة الرابعة عشر حول االستشعار عن بعد والتنمية المنعقدة في مقر الهيئة الع12

هـ الموافق 16/9/1925-17لالستشعار عن بعد السورية خالل الفترة من 

 م.74/4/2449_23

( المؤتمر السنوي لجمعية االستشعار عن بعد والمساحة الجوية البريطانية المنعقد في مدينة 17

 م.4/4/2445-6هـ الموافق 5/9/1926-2بورتسموث في الفترة من 

الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقدة في مدينة  ( الندوة  التاسعة القسام19

 م.24/7/2446-23هـ الموافق 24/2/1923-23الرياض في الفترة من 

في  رمنجهامالبريطانية المنعقد في مدينة ب الجيومورفولوجينالمؤتمر السنوي لجمعية ( 19

 م.6/3/2443-9هـ الموافق 21/6/1929-14الفترة من 

 7th International Conference onتمر الجيومورفولوجي الدولي السابع المؤ( 15

Geomorphology هـ 1974/  17/3بمدينة ميلبورن في استراليا في الفترة من   المنعقد

 م.11/3/2444هـ  1974/ 3/ 19م إلى 6/3/2444الموافق 

 New Zealand Geographical 2414مؤتمر الجمعية الجغرافية النيوزلندية لعام ( 16
Society Conference 2010 من  في الفترة  كاريست شرش في نيوزيالندابمدينة  المنعقد

 .م9/3/2414-5هـ  الموافق 26/3/1971هـ إلى  27/3/1971

الندوة الرابعة لمجموعة األخطار الجيومورفولوجية في رابطة الجيومورفولوجين الدولية ( 13

4th Session of the IAG Working Group on Geomorphological Hazards بمدينة كانياكومارينعقدة الم 

Kanyakumari م 21/3/2414هـ  الموافق 11/9/1971هـ 4/9/1971 بالهند في الفترة من

 .م27/3/2414إلى 

م المنعقد بجامعة الملك سعود 2414( المؤتمر الدولي الرابع للموارد المائية والبيئة الجافة 19

م إلى 6/12/2414هـ الموافق 2/1/1972إلى  74/12/1971الفترة من في الرياض في 

 م.9/12/2414
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 Environmental Management and Engineering (EME 2411مؤتمر إدارة البيئة والهندسة ( 14

 7/9في الفترة من   Calgary, AB, Canadaالمنعقد بمدينة كالقاري في والية البرتا بكندا   2011

 م.6/3/2411-9هـ الموافق  1972/ 9/ 5هـ إلى 1972/ 

قسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية المنعقدة في مدينة أل عاشرة( الندوة  ال20

 م.29/11/2411-22هـ الموافق 29/12/1972-26في الفترة من  جازان

-17نعقدة في مدينة الباحة في الفترة من ( ندوة التنمية الريفية بمنطقة الباحة الم21

 م.9/7/2412-6هـ الموافق 15/9/1977

-26هـ الموافق 19/9/1979-16 عقدة في مدينة الخرج بتاريخ( ندوة مخاطر السيول المن22

 م.29/2/2417

 ESAC 2013م"2417( مؤتمر جمعية الدراسات البيئية الكندية السنوي لعام 27
Conference  7هـ الموافق  1979/ 3/ 26هـ إلى 1979/  29/3فترة من  في ال المنعقد-

 م وذلك بمدينة فكتوريا بكندا.5/6/2417

 8th International Congress on "المؤؤؤر مل الؤؤؤلثلم اللؤؤؤجم  للبممجؤؤؤل ثالةلمجؤؤؤل الة   ؤؤؤل"( 29

Environmental Modelling and Software (iEMSs)  75  المثا ؤؤ هؤؤ  27/3/7205-74المبعقؤؤل  ؤؤم-

 سج  ل جث ةكلفثلب ج.ةمل بل ثملك م 72/6/2772

هـ 1975\12\23في مدينة الرياض بتاريخ  قياس نواتج التعلم لبرامج التعليم العالي ندوة( 25

 م.2419\14\21الموافق 

-14الزراعة في منطقة الجوف المنعقدة مدينة الجوف بتاريخ مستقبل ( ندوة المياه و26

 م.12/7/2415-14هـ الموافق 21/5/1976

 UCOWR / NIWR / CUAHSI 2015 -م 2775مر مل مجلس الججمعجت للمثالل المج ل لعجم ( 23
Annual Conference – Water is Not for Gambling: Utilizing Science to Reduce 

Uncertainty  الس ةمل بل ثملك م 73/6/2775-76  المثا  ه  27/3/7205-74المبعقل  م
 ب فجلا.  جس ةثال ل 

 

 خدمة الجامعة والمجتمع

 ( اعداد دليل معامل قسـم الجغرافيا باالشـتراك مع الفنيين في المعامل.1

( تدريس مقرر "الصـور الجوية والخرائط" في كلية التربية للبنات بالرياض وذلك في الفصـل 2

 هـ.1917/1919هـ وفي الفصـل  الثاني من العام الجامعي 1912الثاني من العام الجامعي 

( تدريس مقرري "تخصـص )أ( وتخصص )ب( في الصـور الجوية والخرائط" لطالبات الماجستير 7

في كلية التربية للبنات بالرياض بواقع اربع ساعات وذلك في الفصـل األول من العام الجامعي 

 هـ.1919/1915



 17 

وم والتقنية بعنوان " استخدام ( القاء محاضرة في معهد بحوث الفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعل9

صور الماسح الموضوعي المحسنة كمصدر للبيانات المورفومترية في أحواض التصريف" وذلك 

 هـ.5/2/1921بتاريخ 

( تدريس مقرر "تخصـص )أ( في الجيومورفولوجيا" لطالبات الدكتوراه في كلية اآلداب للبنات 5

 هـ.1929/1925من العام الجامعي ساعات  وذلك في الفصـل األول  7بالرياض بواقع 

( مقرر لجنة كتابة "مشروع إنشاء مركز لالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دول 6

قدم في االجتماع الخامس لعمداء كليات اآلداب والعلوم  يمجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذ

ل الخليج العربية المنعقد في جامعة الملك االنسانية واالجتماعية بجامعات دول مجلس التعاون لدو

 هـ.11/2/1927-14سعود في الفترة من 

" لطالبات الماجستير في الجيومورفولوجيا( تدريس مقرري "تخصـص )أ( وتخصص )ب( في 6

بواقع اربع ساعات في الفصـل وكلية التربية للبنات بالرياض بواقع اربع ساعات في الفصـل األول 

 هـ.1923/1929الجامعي من العام  الثاني

 ( تقديم دورات تدريبية في االستشعار عن بعد بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية.3

 

 م12/14/2416هـ   الموافق 11/1/1979تاريخ التحديث                                         


