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 جيولوجيا.  التخصص:

 رسوبيات وطبقات/ تكتونية. التخصص الدقيق :
م( مع مرتبة الشرف , من جامعة الرياض )جامعة الملك سعود 1976هـ )1396 البكالوريوس :

 حاليًا(, المملكة العربية السعودية.
 األمريكية.م( من جامعة كارولينا الشمالية  , الواليات المتحدة 1981هـ ) 1401الماجستير: 

" التفسير البيئي و المعنى التكتوني لحجر رمل الوجيد في المملكة  عنوان رسالة الماجستير :
 العربية السعودية". 

 م(  من جامعة كارولينا الشمالية , الواليات المتحدة األمريكية.1988هـ  )1408 الدكتوراه :
المصاحبة في منطقة ينبع و " صخور العصر الثالثي والصخور  عنوان رسالة الدكتوراه :

 ظيالن و األزنم , شمال غرب المملكة العربية السعودية و عالقتها بانفتاح البحر األحمر ".
 :  الخبرات

 يجيد اللغة العربية واالنجليزية والفرنسية تحدثًا وقراءًة و كتابًة.  -
م( حتى حينه بجامعة الملك سعود حيث عين معيدًا ثم 1976هـ )1396يعمل من تاريخ   -

 بكلية العلوم.  –عضو هيئة تدريس بقسم الجيولوجيا 
 م(.2001-1977هـ )1421حتى  1417رئيس قسم الجيولوجيا من عام  -
العامة والذي يرأس مجلسها بقرار من مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة هيئة المساحة عين  -

الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن  النائب الثاني لمجلس ي العهدصاحب السمو الملكي ول
 .حتى حينه هـ11/1438 / 22اعتبارا من تاريخ سلمان بن عبد العزيز
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والذي  بقرار من مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عين  -
اعتبارا من  , وذلكاقةمعالي وزير الطمعالى وزير البترول والثروة المعدنية ثم يرأس مجلسها 

 .ولمدة ست سنوات هـ1/5/1433تاريخ 
على ثالث مع مجموعة مختارة من أساتذة جامعات فرنسية عريقة, أختير كأحد  المشرفـــين   -

جيولوجيين ( بجامعة باريس لثالثة DOCTORAT D'ETATرسائل دكتوراه دولة )
,  و جميع الرسائل عن جيولوجية المملكة  ممن عملوا في البعثة الفرنسية في المملكة فرنسيين

 العربية السعودية و كانت مناقشة الثالث رسائل باّللغة الفرنسية .  
             يمّثل جامعــة الملــك ســعود في اللـجنــة الطبـاقيـة السـعـوديـة الدائمـة -

STRATIGRAPHIC COMMITTEE) SAUDI  )  بهيئة المساحة الجيولوجية
وهي لجنة علمية متخصصة  (SAUDI GEOLOGICAL SURVEY)    السعودية 

تبحث في الـتقسيـمات والتسمـيـات لنظام التتابع الطبقي لجميع المتكونات الجيولوجية في المـملـكة 
ولقد أعدت اللجنة التقرير , هذا حتى حينه( م22/4/2002هـ  الموافق  9/2/1423من )

 .PALEOZOIC))النهائي لدهر الحياة القديمة 
 مثل الجامعة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في منتدى الطاقة الدولي )خالل   -

هـ( والذي قام خادم الحرميـن الشريفين بتدشين مقره الدائم بالحي 18/10/1426-17الفترة من 
 بالرياض.الدبلوماسي 

مّثل الجامعة مع أربعة أعضاء هيئة تدريس من جامعة الملك سعود في مجلس الشورى  -
الوطنية للصحة والبيئة  االستراتيجيةلمشاركة لجنة الشؤون الصحية والبيئة لدراسة مشروع 

 م(.20/9/2005هـ الموافق   16/8/1426)
 .  هـ1437حتى 1411من عام  رضالجمعية السعودية لعلوم األ مالعضو مجلس إدارة وأمين  -
عن الجمعية  وهي نشرة نصف سنوية تصدر  "EARTH "  أرض رئيس تحرير " -

 .هـ1434حتى عام 1431من عام  السعودية لعلوم األرض
" من Arabian Journal of Geosciencesالمجلة العربية لعلوم األرض " أحد محرري  -

 م.2012حتى 2009عام 
واإلعداد لّلقاءات الّسنوية للجمعية السعودية لعلوم واللجنة العلمية شارك في اللجنة المنظمة   -

 (.والتاسع والثامن األرض )األّول و الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
المنعقد في  للجمعية السعودية لعلوم األرض العاشر الّسنوي (  في اللقاء (Penalistمتحدث  -

 م في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.2013 /4/  14-11الفترة 
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عضو في اللجنة االنتقالية والمشكلة من سعادة وكيل الجامعة للنظر في تفعيل الجمعية   -
 السعودية لعلوم األرض.

الجامعة  عضو لجنة تقييم مركز الدراسات الزلزالية وتحديد احتياجاته بتوجيهات معالي مدير  -
 هـ (.1427شوال وسعادة عميد كلية العلوم )

لتمثيل  هـ(5/11/2005)الموافق  هـ( 2/9/1426)بتاريخ  رّشح من جامعة الملك سعود  -
 الجامعة في باريس, فرنسا.

 يشارك بفعالية في الحوار الوطني في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.     -
دّرس في الدورة الخاصة بالمخاطر الطبيعية والمنعقدة برحاب جامعة الملك سعود في الفترة   -

 هـ.26/8/1412هـ حتى 5/8/1421من 
مّثل كلية العلوم في المنتدى االستثماري األول لتطوير منطقة المدينة المنورة المنعقد في   -

 في الفترة من ر مقرن بن عبد العزيز, وبرعاية صاحب السمو الملكي األميمنطقة ينبع الصناعية 
 هـ.27/1/1422هـ حتى 24/1/1422
و مدينة وجامعات أجنبية قام بتحكيم الكثير من األبحاث والمشاريع المقدمة لجامعات المملكة   -

 الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و مؤسسات علمية أخرى.
بالمخاطر الطبيعية والمنعقدة تحت رعاية  قام بتدريس ضباط الدفاع المدني في الدورة الخاصة -

 هـ.1412/  8/ 26-5جامعة الملك سعود في الفترة من 
  ان على مستوى القسم والكلية والجامعة.ورئيس لج مقّرر  -
عضو العديد من لجان مناقشة رسائل الماجستير الخاصة بعدد من طالب الدراسات العليا  - 

 عبدالعزيز بجده .بجامعة الملك سعود و بجامعة الملك 
 : االهتمامات العلمية

تشمل اهتماماته العلمية : الصخور الرسوبية وما تحويه من معادن , الرسوبيات والطبقات , 
عمليات النشأة المتأخرة )العمليات المابعدية( , جيولوجية المملكة العربية السعودية والبحر األحمر 

الصفيحة العربية والبحر األحمر بصفة خاصة  وتكتونية الشرق  , الجيولوجيا البنائية و تكتونية
  األوسط بصفة عامة.

 :المؤتمرات
)في الواليات المتحدة والمملكة  الجيولوجية العالمية العديد من المؤتمرات واللقائاتشارك في   -

في اللجنة شارك داخل المملكة وخارجها. كما  وألقى بعض البحوث  المتحدة وفرنسا وغيرها(
 .للجمعية السعودية لعلوم األرض ةالسنوي ئاتالمنظمة واإلعداد للقا

 : عضوية جمعيات ومنظمات عالمية
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العامة والذي يرأس مجلسها بقرار من مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة هيئة المساحة عين  -
األمير محمد بن صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع 

 .حتى حينه هـ11/1438 / 22اعتبارا من تاريخ سلمان بن عبد العزيز
والذي  بقرار من مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عين  -

اعتبارا من يرأس مجلسها معالى وزير البترول والثروة المعدنية ثم معالي وزير الطاقة, وذلك 

 .ولمدة ست سنوات هـ1/5/1433تاريخ 
حتى هـ 1431من عام  وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم األرض عامأمين   -

 .هـ1437
 عضو الجمعية الجيولوجية األمريكية.  -
 .عضو الجمعية األمريكية لجيولوجيي البترول 

 :المقررات التي يقوم بتدريسها
 والدراسات العلياقام بتدريس مقررات عدة على مستوى البكالوريوس 

 :اإلشراف
لكثير من و على رسائل دراسات عليا  البكالوريوسأشرف على مشاريع أبحاث التخرج لمقرر 

 الطالب.
           - ةــوراه دولـتــدك وراه )ـتـائل دكـــالث رســـن علي ثـيـرفـــد المشـــأحـر كـيـأخت -

DOCTORAT D'ETAT)  لثالثة جيولوجيين فرنسيين بجامعة باريس باللغة الفرنسية
 .وكانت رسائلهم والمناقشة باللغة الفرنسية والذين قدموا أبحاث رسائلهم عن جيولوجية المملكة
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