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 م41/66/4002هـ املوافق: 61/66/6241االثنني: 

 البيانات الشخصية:

 عنربه بنت مخيس بن بالل السعود              :االسم
  سعودية             :الجنسية

 متزوجة     :الحالة الزواجية
 والزراعة, جامعة امللك سعود. كلية علوم األغذية  -خريج اقتصاد زراعي   :خالد     :األبناء

 ,, جامعة امللك سعودهـ6240/6246الفصل األول  كلية العلوم-قسم الكيمياءخريج : مشاري             
 .هـ, جامعة امللك سعود,6241/6242كلية العلوم الفصل الثاين -ماجستري يف الكيمياء                      

 .كلية اللغات والرتمجة )لغة فرنسية( جامعة امللك سعود  -سادساملستوى ال    :هيـاء             
   عناوين االتصال:

     aassaod@ksu.edu.sa     البريد االلكتروني:

      anbaraenergy@hotmail.com                           
 5994334      لفون المنزل:  ت

 5994334         فاكس:      

 الموقع الشخصي:
http://staff.ksu.edu.sa/aassaod 

http://staff.ksu.edu.sa/aassaod/en 

 http://faculty.ksu.edu.sa/haya1414/default.aspx  
 

 المؤهالت العلمية:

كليـة   -سـعود جامعـة امللـك ,م1/64/6111املوافـق:  ,هــ61/1/6261يف  دكتوراه الفلسفة يف آداب اجلغرافيـا -
 اآلداب.

 كلية اآلداب.  -جامعة امللك سعود هـ,6201ماجستري اآلداب يف اجلغرافيا,  -

 كلية اآلداب.  -جامعة امللك سعود هـ,6204اجلغرافيا,  سبكالوريو  -

 الرتبة:                  أستاذ مشارك
 اجلغرافيا االقتصادية.      العام:التخصص 

 الطاقةجغرافية     التخصص الدقيق:
  جامعة امللك سعود -قسم اجلغرافيا           جهة العمل:

 .ممتاز قراءًة وحتدثاً وكتابةً العربية  ةاللغ :اللغات
 .جيد جداً حتدثاً و  وكتابًة,ممتاز قراءًة اللغة االنجليزية 

 

 الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية:

mailto:aassaod@ksu.edu.sa
http://staff.ksu.edu.sa/aassaod
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 .هـ6242/6241إىل  6241/6242من العام الدراسي  علم المعلوماتوكيلة قسم  -
 .  هـ6242/6241إىل  6241/6242من العام الدراسي  المشرفة على مكتبة كلية اآلداب -
ــــــــا - ــــــــة اآلداب المشــــــــرفة علــــــــى وحــــــــد  الدراســــــــات العلي إىل  6241/6242مــــــــن العــــــــام الدراســــــــي  يف كلي

 .هـ6242/6241
 هـ.6242إىل هـ 6244العام الدراسي  من وكيلة قسم الجغرافيا -
 هـ.6241هـ إىل 6244بقسم اجلغرافيا خالل الفرتة  لجنة القوى العاملة  مقرر  -
 هـ. 6246/6244خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  منسقة كلية اآلداب -
 

 العضوية العلمية والمهنية:

 اجلمعية اجلغرافية السعودية. جامعة امللك سعود. -
 .سعود جامعة امللك مجعية االقتصاد السعودية. -
 اجلمعية السعودية لعلوم األرض, جامعة امللك سعود. -
 

 عضوية المجالس واللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة:

 المجالس -أ

 عضو جملس قسم اجلغرافيا. -
هــ, 6220 -هــ6242رابعـة عرـر: خـالل الـدورة العضو جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية السـعودية خـالل الـدورة  -
 هــ,6246 -6241احلاديـة عرـرة: والـدورة  هــ,6242-6246الثانية عررة: هـ, 6242-6241 ة عررة:لثثاال
 هـ.6241-6241الدورة العاشرة: و 
ــــة اجلغرافيــــة الســــعودية  - ــــة الصــــادرة عــــن اجلمعي  -هـــــ6242رابعــــة عرــــر: خــــالل الــــدورة الحمــــررة النرــــرة اجلغرافي

 -6241هــ, والـدورة احلاديـة عرـرة: 6242-6246هـ, الثانية عرـرة: 6242-6241ة عررة: لثثاهـ, ال6220
 هـ.6241-6241هـ, والدورة العاشرة: 6246

 :اللجان-ب

هــــ  ـــ  6241/6242جلنـــة الدراســـات العليـــا بكليـــة اآلداب, ممثلـــة قســـم علـــم املعلومـــات مـــن العـــام اجلـــامعي:  -
 تارخيه.

ــــــة عضــــــو  - ــــــا لجن ــــــة اآلداب االبتع ــــــدات والمحاكــــــرات بكلي ــــــة لل نــــــات  مبركــــــز الدراســــــات والمعي اجلامعي
 إىل اآلن.هـ 64/4/6246من
ولمــد   ،هـــ62/64/6241مبركــز الدراســات اجلامعيــة لل نــات مــن  لجنــة البحــع العلمــي بكليــة اآلدابعضــو  -

 عام دراسي. 
مبركــز الدراســات اجلامعيــة لل نــات. مــن  لجنــة كليــة اآلداب لف ــرات المشــترك مــع الجامعــات العالميــةعضــو  -
 . عام دراسي وملدةهـ 62/1/6241



-6241مبركـــز الدراســـات اجلامعيـــة لل نـــات مـــن العـــام اجلـــامعي:  لجنـــة التقريـــر الســـنوي لكليـــة اآلدابعضـــو  -
 .هـ62/64/6241 خهـ    تاري6242

هـــــ  ـــ  العــــام 6242/6241مـــن العــــام اجلـــامعي  لطال ــــاتاجلغرافيـــا لجلنــــة االخت ـــارات النقاميـــة بقســــم مقـــرر   -
 .هـ6241/6241اجلامعي 

 هـ    تارخيه.1/4/6244من  لطال اتاجلغرافيا لجلنة الدراسات الُعليا بقسم  عضو -
 هـ64/4/6241بتاريخ  " مبركز الدراسات اجلامعية لل نات أس وع اجلامعة واجملتمع" جلنة يوم املقنة  عضو -
منعقــد خــالل الفــرتة: الُ  مســلولة الفريــق النســاني بلجنــة العاقــات العامــة للملتقــى النالــع للجغــرافيين العــرب -
 م, اجلمعية اجلغرافية السعودية, جامعة امللك سعود.44/60/4004-40هـ املوافق 42-41/1/6242
ـــع القاعـــات عضـــو - ـــة تو ي ـــة اآلدابب يف ك41مل ـــ  والغـــر   لجن ـــاريخ  لي  مبركـــز الدراســـات اجلامعيـــة لل نـــات بت
 .هـ40/64/6242
-6244كـــز الدراســـات اجلامعيـــة لل نـــات خـــالل العـــام اجلـــامعي: جلنـــة التقريـــر الســـنوآل لكليـــة اآلداب مبر  عضـــو -

 هـ.6244
 هـ.6241هـ إىل 6244جلنة القوى العاملة بقسم اجلغرافيا خالل الفرتة  مقرر  -
 هـ. 6246/6244خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  منسقة كلية اآلداب -
 .هـ6262/6261لعام الدراسي جلنة الطال ات املنذرات بقسم اجلغرافيا يف ا عضو -

 هـ6264 -هـ  6260اللجنة االجتماعية بقسم اجلغرافيا خالل الفرتة  مسلولة -

 

 :عضوية الشرفو الجوائز العلمية و المنح و شـهادات التقدير

 شهادات الشكر والتقدير:و

)منجـــزات  فعاليـــة يف كليــة اآلداب باملدينـــة اجلامعيـــة للمرــاركة يف ــهاد   ـــكر مـــن وحــد  الدراســـات العليـــا  -
برنـامج التقيةـة والتسـجيل لطال ـات الدراسـات العليـا علمية للمشرفات علـى رسـانل لالبـات الدراسـات العليـا ، 

 ـ.هـ41/64/6242, اخلميس ه6242/6241بكلية اآلداب. الفصل الدراسي األول, العام اجلامعي 

جامعـة الملـس سـعود لتقـديم محاكـر   هاد   كر مـن وكالـة عمـاد  البحـع العلمـي ل قسـام اةنسـانية ب -
    م.44/04/4061هـ املوافق 62/01/6242الثالثاء ، بعنوان: )إعداد الملصقات العلمية 

 .  فــل التكــر   : عميــدة مركــز الدراســات اجلامعيــة لل نــات بعليرــة ــهاد   ــكر للتميــز فــي األداء األكــاديمي -
 .هـ61/2/6244

األ ـد  دية. مت منحقـا خـالل انعقـاد اجلمعيـة العموميـة السـابعة والعرـروناجلمعية اجلغرافيـة السـعو  عضوية  رت -
   امللك سعود. جامعة م. 61/1/4066املوافق: هـ 64/1/6244



, خـالل للجمعيـة نظير الـدعم المـادي و المعنـوي رميس جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية السـعودية: درع تكريم  -
املوافــق: هـــ 64/1/6244املتزامنــة مــع اليــوم اجلغــرايف الثالــ  األ ــد رون ة و العرــبعانعقــاد اجلمعيــة العموميــة الســا

 امللك سعود. جامعة م. 61/1/4066

, خـالل للجمعيـة نظيـر الـدعم المـادي و المعنـوي رميس جملـس إدارة اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية: درع تكريم -
برعايـة رسـمية مـن بــاح  ادسـة و العرـرون  فـل افتتـاا اللقـاء العلمـي املصـا ق النعقـاد اجلمعيـة العموميـة الس

ــــر المن قــــة القصــــيم ــــن بنــــدر بــــن عبــــد العزيــــز أمي -62: , خــــالل الفــــرتةالســــمو الملكــــي األميــــر فيصــــل ب
قســـــم  –م. كليـــــة العلـــــوم االجتماعيـــــة  امعـــــة القصـــــيم 4060أبريـــــل  6 -/مـــــارس40هــــــ املوافـــــق: 61/2/6246

 اجلغرافيا.
عضـــوية  للجهـــود فـــي أعمـــالهــــ 46/4/6240اجلغرافيـــة الســـعودية: رمـــيس جملـــس إدارة اجلمعيـــة : درع تكـــريم -

مناســبة خــال االحتفــال ب خــال الــدورتين العا ــر  و الحاديــة عشــر .جملــس إدارة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية 
ســنة علــى ت ســيس الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية بجامعــة الملــس ســعود  برعايــة معــالي أ.د. و يــر  54بمــرور 

 جامعة امللك سعود, الرياض. لي التعليم العا
للمشاركة في أنشـ ة الكليـة  هـ.41/1/6241مبركز الدارسات اجلامعية لل نات:  كلية اآلداب : هاد  تقدير -

 هـ. 8551/8553للعام الجامعي 
, اليــوم الجغرافــي األول هـــ.41/1/6241اللجنــة التنميميــة و رمــيس قســم اجلغرافيــا : رمــيس  : ــهاد  تقــدير -

م. قسـم اجلغرافيـا, كليـة اآلداب, جامعـة امللـك سـعود. 6/1/4001هــ املوافـق 42/1/6241. ات المناخيـةالتغير 
 )تنظيم الرياض. 

يف يـــوم  24, 26املرـــاركة يف تنمـــيم  فـــل التتـــر  للـــدفعتني . مـــدير جامعـــة الملـــس ســـعود ـــهاد  تقـــدير:  -
 م.44/1/4002هـ املوافق 1/1/6241

املرــاركة يف فعاليــات أســ وع اجلامعــة و اجملتمــع اخلــامس, )عضــو . لــس ســعودمــدير جامعــة الم : ــهاد  تقــدير -
 هـ. 4/6/6241 -42/4جلنة يوم املقنة(. الفرتة 

رمـيس جملــس إدارة اجلمعيـة اجلغرافيــة السـعودية. جامعــة امللـك ســعود. امللتقـر الثالــ  للجغــرافيني  : ـهاد  تقــدير -
م. 44/60/4004-61هـــــ املوافــــق 41/1/6242-44الفــــرتة العــــرب "املــــدن الكــــربى يف العــــا  العــــر " خــــالل 

بعــا اآلرــار البيليــة للتوســـع العمرانــي األفقــي لمدينــة الريــا ، اختفــاء ال ـــر  املرــاركة بال حــ  املوســوم بـــ: )
 (.المعمارية ال ينية و  ياد  االستهاك الكهرباني و نتانجه

 قســـام اجلغرافيـــا  امعـــات اململكـــة العربيـــة الســـعوديةرمـــيس اللجنـــة التحضـــريية للنـــدوة الســـابعة أل : ـــهاد  تقـــدير -
جامعــة اامــام حممــد بــن ســعود ااســالمية, كليــة العلــوم االجتماعيــة, قســم . هـــ62/6/6244-64خــالل الفــرتة: 

أرــر مح ــات توليــد ال اقــة الكهربانيــة فــي تلويــع الهــواء دراســة حالــة مح ــة اجلغرافيــا. املرــاركة بورقــة عمــل: )
   (بضاحية في الريا التوليد النامنة 



المشـاركة فـي فعاليـات النشـاث النقــافي وكيلـة كليـة اآلداب مبركـز الدراسـات اجلامعيـة لل نـات.  : ـهاد  تقـدير -
 هـ.8555/8554للعام الجامعي 

)المســاهمة عميــدة مركــز الدراســات اجلامعيــة لل نــات, األقســام اانســانية  امعــة امللــك ســعود.  : ــهاد  تقــدير -
 هـ 8559/8555ال ابية للعام الجامعي  في األنش ة

 الزيارات العلمية و المحاضرات العامة و خدمة المجتمع:

 الزيارات العلمية: -أ

1. University of Kent at Canterbury. Canterbury, KENT, UK, 

Summer, 2004. 
2. University of North Florida. Jacksonville, Florida, USA,. 

Summer,2005  
3. University of Jacksonville, Jacksonville, Florida, USA,  

Summer,2005  
4. University of Berkeley at California. Berkeley,  California , USA, 

2005 Summer. 

5. University of Glasgow, Scotland Summer of 2010, UK. 

6. University of Berkeley at California. Berkeley,  California , USA, 

2011 Summer. 
 

 خبرات التدريس و اإلشراف على الرسائل العلمية: -ب

 التدريس في مرحلة البكالوريوس: -أ

 خطة دراسية سابقة:
 جغرافية آسيا املومسية. جامعة امللك سعود 426 .6
 موضوع خاص يف اجلغرافيا ال ررية. جامعة امللك سعود 422 .4

 جغرافية الزراعة. جامعة امللك سعود 416 .4

 الطاقة. جامعة امللك سعودجغرافية املعادن و  414 .2

 جغرافية النقل. جامعة امللك سعود 214 .1

 رسالة قصرية. جامعة امللك سعود 211 .1

 الخطة الدراسية الحالية:

 اجلغرافيا االقتصادية. املستوى الثاين, جامعة امللك سعود 661 .6

 جغرافية اململكة العربية السعودية. املستوى الثال , جامعة امللك سعود 441 .4

 دئ األساليق اا صامية. املستوى اخلامس, جامعة امللك سعودم ا 404 .4

 بعض الطرق الكمية املتقدمة يف اجلغرافيا. املستوى: السادس, جامعة امللك سعود 461 .2

 جغرافية املوارد االقتصادية. املستوى السابع, جامعة امللك سعود 240 .1

 جغرافية الزراعة. املستوى السابع, جامعة امللك سعود 244 .1

 جغرافية النقل. املستوى الثامن, جامعة امللك سعود 214 .2



 التدريق امليداين. املستوى السابع, جامعة امللك سعود 216 .1

 التدريق امليداين. املستوى الثامن, جامعة امللك سعود 214 .1

 في مرحلة الماجســتير: -ب

امعة امللــــك جو ــــدات دراســــية(. 4). املســــتوى األول, أســــاليق متقدمــــة يف التحليــــل اجلغــــرايف 161 .6
 سعود. 

 جامعة امللك سعود. و دات دراسية(. 4)نمريات املوقع اجلغرايف. املستوى الثاين,  142 .4

و ــدات  4) .ااقليميــةمســار التنميــة  -. املســتوى الثــاينااقليميــةالتحليــل الكمــي يف التنميــة  121 .4
 دراسية(, جامعة امللك سعود. 

و ــدات دراســية(, جامعــة امللــك  4نميــة ااقليميــة )مســار الت -مرــكالت يف التنميــة ااقليميــة 121 .2
 سعود. 

و ـــدات دراســـية(, جامعـــة  4مســـار التنميـــة ااقليميـــة ) -التنميـــة املســـتدامة تط يقـــاتأســـس و  111 .1
 امللك سعود. 

و ــدات دراســـية(, جامعـــة  4(, مســـار التنميــة ااقليميـــة )6 لقــة  ـــ  يف اجلغرافيــا ال رـــرية ) 144 .1
 امللك سعود. 

 
 اإلشراف على الرسائل العلمية:       اد األكاديمي واإلرش -ج

للطال ــــــــة هيفــــــــاء الــــــــ الع, الفصــــــــل األول, العــــــــام  الـــــــدكتوراه عضـــــــو جلنــــــــة احلكــــــــم علــــــــر خطــــــــة رســــــــالة .6
 هـ.6242/6241

, الفصــــــل األول, العـــــــام نــــــدى العصــــــيميللطال ــــــة  اجســــــتريامل عضــــــو جلنــــــة احلكــــــم علــــــر خطــــــة رســـــــالة .4
 هـ.6242/6241

قـرار اـادر يف اجسـتري للطال ـة منـال بنـت عـوض املـالكي )مسـار التنميـة ااقليميـة(, املررفة علر رسـالة امل .9
 .هـ66/02/6241( لقسم اجلغرافيا, 66اجللسة )

قــرار اــادر يف املرــرفة علــر رســالة املاجســتري للطال ــة أمــل بنــت معتــز الســعود )مســار التنميــة ااقليميــة(,  .5
 .هـ04/01/6242( لقسم اجلغرافيا, 61اجللسة )

, للطال ـة هيفـاء بنـت  ـود الرـمرآل, جصـا )جغرافيـة السـيا ة( الـدكتوراهو جلنة احلكم علـر رسـالة عض .1
 .هـ6241/6242الفصل الدراسي الثاين 

 هيفاء ال الع, جصا )جغرافية السيا ة(. الدكتوراهالرامل لطال ة  االخت ارعضو جلنة  .1
 , جصا )جغرافية السيا ة(.عضو جلنة ااخت ار الرامل لطال ة الدكتوراة هيفاء الرمرآل .7
 عضو جلنة ااخت ار الرامل لطال ة الدكتوراة تغريد اجلقين. .1



عضــــو جلنــــة احلكــــم علــــر خطــــة رســــالة املاجســــتري املوســــومة بـــــ: التوزيــــع اجلغــــرايف واخلصــــاما الد وغرافيــــة  .1
ط يــة. الطال ــة واالجتماعيــة واالقتصــادية والســلوكية ملرضــر الســكر يف مدينــة القطيــا دراســة يف اجلغرافيــا ال

 هـ. 46/60/6242بتاريخ  ,ليلر األسود

 ,مســـار التنميـــة ااقليميـــة (242440211) هـــدى ع ـــد اا الغرـــامإر ـــاد أكـــاديمي لل البـــة:  .60
  جامعة امللك سعود.

التو يـع المكـاني لمراكـز الرعايـة املاجسـتري املوسـومة بــ:  علـر خطـة رسـالةمقرر  لجنـة الحكـم  .88
. عــر وأرــر  فــي ركــا المســتفيدين عــن الخــدمات الصــحية المقدمــة فيهــاالصــحية األوليــة بمدينــة عر 

   هـ.42/1/6241بتاريخ  ,الطال ة هنر ال ديوآل

 املوسـومة بــ: رسـالة ماجسـتريعلـر  هــ44/60/6240هــ إىل 4/4/6241مـن مشرت مسـاعد.  .64
   الطال ة نوره الرمراين. مقومات الجذب السياحي في محافظة النماص.

مقومـــات  املوســومة بـــ: رســالة ماجســتريإىل تارخيــه علـــر هـــ 44/60/6240مــن مشــرت رنــيس  .64
 الطال ة نوره الرمراين. الجذب السياحي في محافظة النماص.

مقومات الجـذب السـياحي فـي محافظـة  املوسومة بـ: رسالة ماجستريمقرر لجنة الحكم على  .62
 الطال ة نوره الرمراين. النماص.

 

 الحضور و المشاركة في المؤتمرات و الندوات:

 :واللقاءات العلمية المؤتمرات والندوات -أ

لقاء العلمي املصا ق النعقاد اجلمعية اليف مت إلقاؤه     يف اململكة العربية السعودية الزراعية السيا ة -
حمافمة الغاط,   المملكة العربية السعودية التنمية الريفية في ( للجمعية اجلغرافية السعودية: 44العمومية )

 .م(44/04/4061-44هـ املوافق )41/01/6241-41, خالل الفرتة: مركز الر انية
( للجمعية اجلغرافية السعودية: املياه 46لقاء العلمي املصا ق النعقاد اجلمعية العمومية )الإلقاء    يف  -

جامعة اجلو ,  الجوت   الموارد المانية والمكانة الزراعية لمن قةومستق ل الزراعة يف منطقة اجلو . 
 .م(64/04/4061-60هـ املوافق )46/01/6241-61خالل الفرتة: 

-41إلقاء    يف الندوة العاشرة ألقسام اجلغرافيا  امعات اململكة العربية السعودية خالل الفرتة:  -
الت رير . كلية العلوم االجتماعية  امعة جازان  ,م42/64/4066-46هـ املوافق 41/64/6244
تصادي لنشاث السياحة في المملكة العربية السعودية دراسة الحالة باستخدام منهج حساب االق

 .م5080 -م5005السياحة الفرعي للفتر  
األ د  ,واملعرض املصا ق له ) نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المجتمع :اليوم الجغرافي النالع -

 ية اآلداب  امعة امللك سعود.كل  اجلغرافيا,م. قسم 61/1/4066هـ املوافق 64/1/6244

. كلية العلوم  امعة الرارقة. 58مؤتمر الشارقة الدولي ل اقة اليورانيوم وال اقة المتجدد  لاقات القرن  -
المزايا البيلية ل اقة الرياح إلقاء ال ح : م. 1/2/4066-4هـ املوافق 6/1/6244 – 41-40/2



األمارات العربية  الرارقة,. ل لل اقة التقليديةبديمتجدد و كمصدر في إنتاج الكهرباء  ومساهمتها 
 املتحدة.

وزارة التعليم العايل.  .المؤتمر الدولي الناني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد تعلم فريد لجيل جديد -
 الرياض.    الفيصلية,فندق  ,م42/4/4066-46هـ املوافق 61-46/4/6244

 25th. International Workshop Statisticalانيةاةحصالمؤتمر الدولي لور ة عمل النمذجة  -

Modeling conference  م.4060ايا  ,بريطانيا ,اسكتلندا ,اجلمعية اا صامية يف جامعة جالسجو  

جامعـة امللـك  ,كليـة الرتبيـة .الندو  األولى في ت بيقات تقنية المعلومات واالتصـال فـي التعلـيم والتـدري  -
 م4060أبريل  62-64املوافق:  الثاين,يع رب 41-41سعود خالل الفرتة: 

للجمعيـــة اجلغرافيـــة الســـعودية والعشـــرون ة دســـاساللقـــاء العلمـــي المصـــاح  النعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة ال -
 هـــ,6246ربيــع الثــاين 61-62خــالل الفــرتة:   نحــو تنميــة مســتدامة فــي من قــة القصــيم اةقليميــة ةالتنميــ"

 .)تنظيم االجتماعية  امعة القصيم بكلية العلوم  استضافة قسم اجلغرافيا

 يف القطـــاع اخلـــاص. مركـــز الدراســــات والتوظيــــانـــدوة خر ـــات اجلامعـــات الســــعودية مـــن األقســـام اانســـانية  -
م. مركــز 64/1/4001-64هـــ املوافــق: 1/1/6241-2األقســام اانســانية خــالل الفــرتة:  -اجلامعيــة لل نــات

ـــ ال حــو . المســار التخصصــي ودورهــا فــي تــوفير الفــرص الو يفيــة  آليــة لــرح"  إلقــاء ال حــ  املوســوم ب
 . للخريجات دراسة حالة قسم الجغرافيا بجامعة الملس سعود

-61. م والمنتــدى العربــي األول للميــا 5001المــؤتمر الــدولي النالــع للمــوارد المانيــة والبيلــة الجافــة  -
 الرياض. -الثقايف م. مركز امللك فقد4001نوفمرب  61-61هـ املوافق: 6241ذو القعدة  46

  للجمعيـــة اجلغرافيـــة الســـعودية.  اللقـــاء العلمـــي المصـــاح  النعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة النانيـــة والعشـــرون -
 )تنظيم . املدينة املنورة التوريق الميداني لغزو  بدر الكبرى 

ـــة والعشـــرون - ـــة النالن  ســـعودية "للجمعيـــة اجلغرافيـــة ال اللقـــاء العلمـــي المصـــاح  النعقـــاد الجمعيـــة العمومي
ـــل: ر يـــة مســـتقبلية استضـــافة كليـــة  هــــ,6241ربيـــع األول  4-6" خـــالل الفـــرتة: الســـياحة فـــي من قـــة حان

 )تنظيم  امل.  الرتفيقي,منتزه املغواة  ,املعلمني  امل
  الجغرافيـا و التقنيـات الحدينـة   الندو  التاسعة ألقسـام الجغرافيـا بجامعـات المملكـة العربيـة السـعودية -

 الريــــاض. جامعــــة امللــــك ســــعود م.4001مــــارس  40-41هـــــ املوافــــق 6242اــــفر  41-42ة: خــــالل الفــــرت 
 (حضور)

  المــؤتمر الــدولي ألنظمــة و تقنيــة  و ت بيقــات االستشــعار . مدينــة الملــس عبــد العزيــز للعلــوم و التقنيــة -
يــاض. م. الر 66/1/4001-2هـــ املوافــق 4/2/6241 -41/4" الفــرتة:  عــن بدعــد المت ــور  لمراقبــة األر 

 (حضور)

جامعـة أم القـرى بمكـة  الندو  النامنـة ألقسـام الجغرافيـا بجامعـات المملكـة العربيـة السـعودية فـي رحـاب -
 )حضور . المكرمة



هــــ 41/1/6242-44"املـــدن الكـــربى يف العـــا  العـــر " خـــالل الفـــرتة  الملتقـــى النالـــع للجغـــرافيين العـــرب -
: إلقـــاء ال حـــ  املوســـوم بــــســـعودية  امعـــة امللـــك ســـعود. م. اجلمعيـــة اجلغرافيـــة ال44/60/4004-61املوافـــق 

بعــا اآلرــار البيليــة للتوســع العمرانــي األفقــي لمدينــة الريــا ، اختفــاء ال ــر  المعماريــة ال ينيــة و  يــاد  
 .االستهاك الكهرباني و نتانجه

حمـد بـن سـعود اةسـامية اةمـام مالندوة السابعة ألقسام اجلغرافيا  امعات اململكة العربيـة السـعودية  امعـة  -
أرــر مح ــات توليــد ال اقــة الكهربانيــة  :إلقــاء ورقـة عمــلهـــ. 85/8/8559-85بالريــا  خــال الفتــر : 

 .في تلويع الهواء دراسة حالة مح ة التوليد النامنة بضاحية العريجاء في مدينة الريا  

آفــاق الســـيا ة واالســـتثمار يف " واقـــع و  اللقــاء العلمـــي الســـنوي الرابــع عشـــر لجمعيـــة االقتصـــاد الســعودية -
إلقــاء ال حــ  م" 40/2/4004-41هـــ املوافــق: 62/4/6244-61اململكــة العربيــة الســعودية خــالل الفــرتة: 

 اانسـانية,( مركز الدراسات اجلامعيـة للدراسـات استغال المباني السكنية القديمة في السياحة: )املوسوم بـ
 جامعة امللك سعود.

إلقـاء ال حـ  . مركـز الدراسـات اجلامعيـة للدراسـات اانسـانية. الجامعة والمجتمع الندو  المصاحبة ألسبوع -
 الرياض. سعود,جامعة امللك   أرر نمط االستخدام الفردي من ال اقة الكهربانية في البيلة : املوسوم بـ

 

 

 الدورات العلمية و ورش العمل:
 (عمـــادة تطـــوير املقـــارات بااســـتتدام أدوات جوجـــل يف الـــتعلم ,) ـــة لل نـــات, جامعـــة امللـــك ملدينـــة اجلامعي

 ساعات تدري ية(. 1هـ, )62/66/6241سعود, خالل الفرتة: 

 ,جامعــة امللــك ســعود,  )تصــميم املقــرر بــالكورس الب(, عمــادة تطــوير املقــارات باملدينــة اجلامعيــة لل نــات
 .ساعات تدري ية( 1هـ, )64/66/6241خالل الفرتة: 

  مـــات االلكرتونيـــة(, عمـــادة تطـــوير املقـــارات باملدينـــة اجلامعيـــة لل نـــات,)مقـــارات ال حـــ  يف قواعـــد املعلو 
 ساعات تدري ية(. 1هـ, )64/66/6241خالل الفرتة: جامعة امللك سعود, 

  هــ 61/6/6244الثالثـاء:  سـتيفاين,ورشة عمل منح التميز يف التعلم والتعليم. اخل رية الدوليـة أ.د. لـورين
امعـــة للرـــةون التعليميـــة واألكاد يـــة مركـــز التميـــز يف الـــتعلم والتعلـــيم. م. وكالـــة اجل64/64/4066املوافـــق 

 قاعة فاطمة الزهراء. مركز الدراسات اجلامعية لل نات.

 ( :ــة . الفصــل الدراســي ســاعة  30دور  مهــارات المســتوى األول فــي برنــامج ت ــوير اللغــة االنجليزي
برنــامج تطــوير اللغــة اال ليزيــة ألعضــاء هيةــة  -هـــ. الــربامج التطويريــة لكليــة اآلداب6240/ 6241الثــاين 

 جامعة امللك سعود.  بعليرة,مركز الدراسات اجلامعية  اآلداب,التدريس بكلية 

 واجلـــودة,م ـــ  وكالـــة التطـــوير  (,مقابلـــة اللجنـــة االسترـــارية للتطـــة ااســـرتاتيجية )مـــاكينزآل ور ـــة عمـــل 
م. مركــــــز الدراســــــات 61/64/4001 هـــــــ املوافــــــق62/64/6241االثنــــــني  ظقــــــراً,4 -64.40الســــــاعة 

  جامعة امللك سعود.  الرياض, بعليرة,اجلامعية لل نات 



 :هــــ90/4/8553-51دمـــج تقنيـــة االتصـــال والمعلومـــات فـــي التـــدريس  الفتـــر : "  ور ـــة عمـــل 
جامعـة  بعليرـة,مركـز الدراسـات اجلامعيـة لل نـات عمادة تطـوير املقـارات. . م5/3/5001-5الموافق:
 لرياض. ا سعود,امللك 

 " الور ــة األولــى لتحليــل ســواتSWOT  ــة التــدريس للخ ــة اةســتراتيجية الخابــة ب عضــاء هيل
وكالــــة اجلامعــــة للدراســــات والتطــــوير م. 61/4/4001هـــــ املوافــــق 1/4/6241" لجامعــــة الملــــس ســــعود

 الرياض.واملتابعة. جامعة امللك سعود. 

 ة الــدور  التدريبيــة المبتدنــة فـــي نظــم المعلومــات الجغرافيـــGIS (50   44خــالل الفـــرتة  ســاعة- 
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 ــــــ ــــــار متري ــــــارات اةحصــــــانية الب ــــــا ةدور  االختب ــــــامج  وال ــــــة باســــــتخدام برن -SPSS  ,61بارامتري
 .سعودجامعة امللك  عمادة تطوير املقارات, م.42/4/4001-44هـ املوافق 40/4/6241

  ـــــــــامج ـــــــــز البيانـــــــــات إحصـــــــــانيا باســـــــــتخدام برن -SPSS  ,1دور  أساســـــــــيات اةحصـــــــــاء وتجهي
 .جامعة امللك سعود, عمادة تطوير املقارات .م40/4/4001-61هـ املوافق 64/4/6241

  دور :  Fundamental of ERDAS IMAGINE I"  :م. 64/1/4001 -60الفــرتة
 كلية الدراسات العليا. الرياض.  ,امعية لل ناتمركز الدراسات اجلاملعمر ألنممة املعلومات. 

  :هـــــ املوافــــق: 41/66/6241 التعلــــيم والتوعيــــة البيليـــة للحفــــار علــــى أ ــــجار العرعـــرور ـــة العمــــل
األمانــــة العامــــة باطيةــــة الوطنيــــة حلمايــــة احليــــاة الفطريــــة وإ امقــــا بالتعــــاون مــــع املنممــــة م. 42/64/4001

 الرياض.  (,JICAاليابانية للتعاون الدويل )جايكا 

 قســـم  وااعـــالم,اادارة العامـــة للعالقـــات . هــــ4/5/8555إلـــى  83/8خـــال الفتـــر :  دور  اةعـــام
 ااعالم بكلية اآلداب. مركز الدراسات اجلامعية لل نات.

  هــ إلـى 80/7/8558الفتـر  مـن   وينـدو   الدور  التدريبيـة فـي مقدمـة فـي تشـغيل الحاسـ  اآللـي
جامعـــة مركـــز الدراســـات اجلامعيـــة لل نـــات.  الطـــالب,عمـــادة شـــةون  طوايـــات,امركـــز هــــ. 58/7/8558

 الرياض.امللك سعود. 

  : عمـادة  اطوايـات,هــ. مركـز 1/1/6246هــ إىل 42/2/6246الفـرتة مـن   محرر النصـوص وورد  دور
 . الرياض.جامعة امللك سعود ,لل ناتمركز الدراسات اجلامعية  الطالب,شةون 

 :  اإلنتاج العلمي

 :محكمة ومنشورة أبحاث -أ

-م 5005خــــال الفتــــر   التــــ رير االقتصــــادي لنشــــاث الســــياحة فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية .6
املدينـــة املنـــورة. الســـنة اخلامســـة, العـــدد الثـــامن,  ,جملــة جامعـــة طي ـــة لـــمداب والعلـــوم اانســـانية. م5080
 م(.4061هـ/6242يناير 

. جملــد حركــة الســياحية دراســة الحالــة فــي محافظــة األحســاءدور المــوارد التراريــة فــي  يــاد  حجــم ال .4
 هـ. الرياض. 6246حمرم  24-6. ص ص: جملة كلية السيا ة واآلثار, 6, العدد 44



دراسـة فـي  م،5003 -م8335إنتاج الزيت الخام في المملكة العربية السـعودية خـال الفتـر :  .4
ــــة ال اقــــة ــــرة . جغرافي ــــيج واجلزي ــــة دراســــات اخلل ــــت.  ,العربيــــةجمل ــــد الكوي ــــاير  641, العــــدد 41اجملل ين

 م(4060
 .دراســة مقارنــة فـي جغرافيــة النقــل ال ـان،،التـولن الجغرافــي للمسـار الجديــد فــي لريـق الريــا   .2

 .م4001يوليـو  -هــ6240رجـق  الثـاين,العدد  األول,اجمللد  ,االجتماعيةجملة جامعة أم القرى للعلوم 
 مكة املكرمة.   

لتوسع العمراني األفقي في مدينة الريا : اختفاء ال ر  المعمارية ال ينية بعا اآلرار البيلية ل .1
أ ا  امللتقر الثال   .م 5003هـ/8557) و ياد  االستهاك الكهرباني السكني ونتانجه
(. اجلمعية اجلغرافية 610 -612. اجلزء األول: )للجغرافيني العرب: املدن الكربى يف الوطن العر 

 امللك سعود. الرياض. جامعة  السعودية,
 

 مؤلفات محكمة وجاري نشرها:  -ب

 .  اجمللس العلمي  امعة امللك سعود السعودية,املوارد االقتصادية مع استعراض جغرايف للمملكة العربية  -6
 .يف إنتا  الكقرباءومسامهتقا  بديل للطاقة التقليديةمتجدد و املزايا ال يةية لطاقة الرياا كمصدر  -4

 

 ة جارية: أعمال بحثي -ج
 

 اجلو .املكانة الزراعية ملنطقة  .6
 .يف اململكة العربية السعودية السيا ة الزراعية .4
 .يف املدينة اجلامعية للطال ات بالدرعية تقييم جودة اطواء .4
 

 وعضوية االختبار الشامل ومناقشة الرسائل العلمية اإلشراف العلمي -د
  ( لقسم اجلغرافيا, 66عوض املالكي )مسار التنمية ااقليمية(, اجللسة )املررفة علر رسالة املاجستري للطال ة منال بنت

 .هـ66/02/6241

 ( اجللسـة ,)( لقسـم اجلغرافيـا, 61املررفة علر رسالة املاجسـتري للطال ـة أمـل بنـت معتـز السـعود )مسـار التنميـة ااقليميـة
 .هـ04/01/6242

 ود الرمرآل, جصا )جغرافية السيا ة(. عضو جلنة احلكم علر رسالة الدكتوراة للطال ة هيفاء بنت  
  هيفاء ال الع, جصا )جغرافية السيا ة(.عضو جلنة ااخت ار الرامل لطال ة الدكتوراة 
  هيفاء الرمرآل, جصا )جغرافية السيا ة(عضو جلنة ااخت ار الرامل لطال ة الدكتوراة. 

 .عضو جلنة ااخت ار الرامل لطال ة الدكتوراة تغريد اجلقين 
 جصا )جغرافية السيا ة(ررفة علر رسالة املاجستري للطال ة: نورة بنت غرم اا آل  اليفامل , . 

 

 

 

 



 واألبحاث المعومة من عمادات البحث العلمي تحكيم البحوث العلمية -هـ
  (, جملة جامعة طي ة لمداب والعلوم اانسانية, تاريخ مبدينة عنيزة السكرآل)الت اينات املكانية للمضاعفات املقرتنة مبرض

 هـ.02/02/6241التحكيم, 
 ( علر دوريَِّة العلوِم العامليَّة ُ  ال حوِ  العلميَِّة وأمهيَُّة التعاوِن الدويلِّ بني ال ا ثني: دراسٌة من منموٍر جغرايفي إنتا Nature" 

 هـ.02/02/6241(, جملة أم القرى للعلوم االجتماعية, تاريخ التحكيم: "
 (جملة كلية اآلداب دية باستتدام نمم املعلومات اجلغرافيةدراسة اقتصا, إنتا  الطاقة الكقربامية من حمطة رياا الزعفرانة ,)

 ه,6241 امعة امللك سعود. تاريخ التحكيم: 
 (حمطات إنتا  الطاقة الكقربامية والعوامل اجلغرافية املؤثرة يف توطينقا) , :جملة كلية اآلداب  امعة امللك سعود. تاريخ التحكيم

 .هـ6241
 .جامعة األمرية نورة بنت ع د الر ن 

 
 أعمال خدمة المجتمع:  -و

(, اللجنــة الثقافيــة و ااعالميــة باجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية, 4سلســلة إاــدارات ثقافيــة)يــة المســتدامة: التنم -
 مطابع جامعة امللك سعود, الرياض.

 (,6سلســلة إاـدارات ثقافيــة)هــ. 6244دور عمليـة توليـد الكهربــاء فـي انبعــا  لـا ات البيــت الزجـاجي:  -
 لك سعود, الرياض.غرافية السعودية, مطابع جامعة املاللجنة الثقافية و ااعالمية باجلمعية اجل

تنمــيم . حــراريلكهربــاء بحــدو   ــاهر  االحتبــا  العاقــة و تــ رير اســتهاكنا لحماضــرة توعيــة و عنواهنــا:  -
م. مــدارس 44/2/4066هـــ املوافــق 61/1/6244اللجنــة الثقافيــة و ااعالميــة باجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية. 

     نات بالرياض. اجليل الثانوية لل 

عضــو جملــس إدارة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية خــالل الــدورات العاشــرة و احلاديــة عرــر و الثانيــة عرــرة احلاليــة  -
   هـ.6242 -6246

رميسـة حتريــر النرــرة الصــادرة عــن اجلمعيــة اجلغرافيــة السـعودية خــالل الــدورات العاشــرة و احلاديــة عرــر و الثانيــة  -
 هـ.  6242 -6246عررة احلالية 

عضو اللجنة الثقافية و ااعالمية للجمعية اجلغرافية السعودية خالل الدورات العاشرة و احلادية عرـر و الثانيـة  -
   هـ.  6242 -6246عررة احلالية 

 
 آخر تحديع
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