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 هللا الرحمن الرحيم مبســـ
 م41/66/4002: هـ املوافق61/66/6241: االثنني

 :البيانات الشخصية
 عنربه بنت مخيس بن بالل السعود              :االسم

  سعودية            :الجنسية
 متزوجة     :الحالة الزواجية

 .جامعة امللك سعود, زراعةكلية علوم األغذية و ال  -خريج اقتصاد زراعي :خالد        :األبناء
 .جامعة امللك سعود, هـ6240/6246الفصل األول  كلية العلوم-قسم الكيمياءخريج : مشاري                
 .هـ6244/6242العلوم االنسانية , السنة التحضريية -ستو  الاايامل:  هيـاء                

  :عناوين االتصال
 11111الرياض  212. ب. ص

   aassaod@ksu.edu.sa  :اللكترونيالبريد ا

      anbaraenergy@hotmail.com                    
 5114334:  لفون المنزلت

 5114334        :  فاكس
 4445542111:           جوال

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

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

 .ممتاز قراءًة و حتدثاً و كتابةً العربية  ةاللغ :اللغات
 .جيد جداً حتدثاً و , ممتاز قراءًة و كتابةً اللغة االنجليزية 

 :المؤهالت العلمية
كليــة   -جامعــة امللــك ســعود, م1/64/6111:  هـــ  املوافــق61/1/6261, دكتــوراه الفلســفة ا  داغ افيرافيــا -

 .اآلداغ
 .كلية اآلداغ  -جامعة امللك سعود, هـ6201, ماجستري اآلداغ ا افيرافيا -

 .كلية اآلداغ  -جامعة امللك سعود, هـ6204, افيرافيا سبكالوريو  -

 أستاذ مشارك:                    الرتبة
 .افيرافيا االقتصادية        :التخصص العام

 جيرافية الطاقة      :التخصص الدقيق
 جامعة امللك سعود -قسم افيرافيا              :جهة العمل
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 :الخبرات و المناصب العلمية و اإلدارية
 .هـ6242إىل هـ 6244العام الدراسي  من وكيلة قسم الجغرافيا -
 .هـ6241هـ إىل 6244بقسم افيرافيا خالل الفرتة  لجنة القوى العاملة مقررة -
 . هـ6246/6244صل الدراسي األول من العام افامعي خالل الف منسقة كلية اآلداب -

 :العضوية العلمية و المهنية
 .جامعة امللك سعود. افمعية افيرافية السعودية -
 جامعة امللك سعود .مجعية االقتصاد السعودية -
 افمعية السعودية لعلوم األرض  -

 :عضوية المجالس و اللجان اإلدارية داخل و خارج الجامعة
 :لمجالسا -أ

 ضو جملس قسم افيرافياع -

 هـ6244/6242: من الفصل الدراسي األول عضو جملس الدراسات العليا لكلية اآلداغ  -

احلاديـة و الـدورة , هــ6242-6246: عضو جملس إدارة افمعية افيرافية السعودية خالل الدورة الاانية عشرة -
 .هـ6241-6241: الدورة العاشرةو , هـ6246 -6241: عشرة

, هــ6242-6246: ررة النشرة افيرافية الصادرة عن افمعية افيرافية السـعودية خـالل الـدورة الاانيـة عشـرةحم -
 .هـ6241-6241: الدورة العاشرة و ,هـ6246-6241: الدورة احلادية عشرةو 

 :اللجان -ب
 .عضو فنة البحث العلمي و التدريب بقسم افيرافيا -
 .ين و القو  العاملة بقسم افيرافياعضو فنة املعيدين و احملاضر  -
 .عضو فنة الدراسات العليا بقسم افيرافيا -
 مقررة فنة الدراسات العليا بقسم الطالبات  -
 :  لجان سابقة -ج
ـــــة اآلدابعضـــــو  - ـــــدات و المحابـــــرات بكلي ـــــة اإلبتعـــــاا و المعي ـــــات  لجن ـــــة للبن مبركـــــز الدراســـــات افامعي
 .إىل اآلنهـ 64/4/6246من
و لمـدة , هــ62/64/6241مبركـز الدراسـات افامعيـة للبنـات مـن  لجنة البحـ  العلمـي بكليـة اآلدابعضو  -

 . عام دراسي
مــن . مبركــز الدراســات افامعيــة للبنــات لجنــة كليــة اآلداب لف ــرات المشــترك مــع الجامعــات العالميــةعضــو  -
 . و ملدة عام دراسيهـ 62/1/6241
-6241: مبركـــز الدراســـات افامعيـــة للبنـــات مـــن العـــام افـــامعي اآلدابلجنـــة التقريـــر الســـنوي لكليـــة عضـــو  -

 .هـ62/64/6241 خهـ حىت تاري6242
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هـــــ حـــىت العــــام 6242/6241مـــن العــــام افـــامعي  لطالبــــاتافيرافيـــا لفنــــة االختبـــارات النقاميـــة بقســــم مقـــررة  -
 .هـ6241/6241افامعي 

 .هـ حىت تارخيه1/4/6244من  لباتلطاافيرافيا لفنة الدراسات الُعليا بقسم  عضو -
 هـ64/4/6241بتاريخ  مبركز الدراسات افامعية للبنات"  أسبوع افامعة و اجملتمع" فنة يوم املقنة  عضو -
: اُلمنعقــد خــالل الفــرتة مســلولة الفريــق النســاني بلجنــة العالقــات العامــة للملتقــا النالــ  للجغــرافيين العــرب -
 .جامعة امللك سعود, افمعية افيرافية السعودية, م44/60/4004-40هـ املوافق 42-41/1/6242
 مبركـــز الدراســـات افامعيـــة للبنـــات بتـــاريخ  ليـــة اآلداغغ ا ك41ملبـــ  و اليـــر   لجنـــة تو يـــع القاعـــات عضـــو -
 .هـ40/64/6242
-6244: معيفنـــة التقريـــر الســـنوآل لكليـــة اآلداغ مبركـــز الدراســـات افامعيـــة للبنـــات خـــالل العـــام افـــا عضـــو -

 .هـ6244
 .هـ6241هـ إىل 6244فنة القو  العاملة بقسم افيرافيا خالل الفرتة  مقررة -
 . هـ6246/6244خالل الفصل الدراسي األول من العام افامعي  منسقة كلية اآلداب -
 .هـ6262/6261فنة الطالبات املنذرات بقسم افيرافيا ا العام الدراسي  عضو -

 هـ6264 -هـ  6260جتماعية بقسم افيرافيا خالل الفرتة اللجنة اال مسلولة -

 :الجوانز العلمية و المنح و  ـهادات التقدير
 : هادات الشكر و التقديرعضوية الشرت و 

املشــاركة ا حتكــيم . وكيــل افامعــة لةنشــطة و الشــراكة الطالبيــة  امعــة امللــك ســعود:  ــهادة تحكــيم و  ــكر -
 .هـ6244/6244الل فعاليات اللقاء العلمي الاالث للعام الدراسي أحباث الطالغ و الطالبات خ

 حفــل التكــر   . عميــدة مركــز الدراســات افامعيــة للبنــات بعليشــة:  ــهادة  ــكر للتميــز فــي األداء األكــاديمي -
 .هـ61/2/6244

األحـد  و العشـرون مت منحقا خالل انعقاد افمعية العموميـة السـابعة. افمعية افيرافية السعودية عضوية  رت -
  . امللك سعودجامعة . م61/1/4066: املوافقهـ 64/1/6244

خـالل , للجمعيـة نظير الـدعم المـادي و المعنـوي رميس جملس إدارة افمعية افيرافية السـعودية: درع تكريم  -
: املوافــقهـــ 64/1/6244املتزامنــة مــع اليــوم افيــراا الاالــث األحــد ة و العشــرون بعانعقــاد افمعيــة العموميــة الســا

 . امللك سعودجامعة . م61/1/4066

خـالل , للجمعيـة نظيـر الـدعم المـادي و المعنـوي رميس جملـس إدارة افمعيـة افيرافيـة السـعودية: درع تكريم -
برعايـة رسـمية مـن صــا ب حفـل افتتـاا اللقـاء العلمـي املصـاحب النعقـاد افمعيـة العموميـة السادسـة و العشـرون 

ــــر المن قــــة القصــــيمالســــمو الملكــــي  ــــن بنــــدر بــــن عبــــد العزيــــز أمي -62: خــــالل الفــــرتة, األميــــر فيصــــل ب
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قســــم  –كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة  امعــــة القصــــيم . م4060أبريــــل  6 -مــــارس/40: هـــــ املوافــــق61/2/6246
 .افيرافيا

ضـــوية ع للجهـــود فـــي أعمـــالهــــ 46/4/6240: رمـــيس جملـــس إدارة افمعيـــة افيرافيـــة الســـعودية: درع تكـــريم -
مناســبة خــالل اال تفــال ب .خــالل الــدورتين العا ــرة و الحاديــة عشــرةجملــس إدارة افمعيــة افيرافيــة الســعودية 

و يــر . د.برعايــة معــالي أ"ســنة علــا ت ســيس الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية بجامعــة الملــ  ســعود  24بمــرور 
 .الرياض, جامعة امللك سعود "التعليم العالي

للمشاركة في أنشـ ة الكليـة  .هـ41/1/6241: مبركز الدارسات افامعية للبنات اآلداغ كلية : هادة تقدير -
 . هـ1521/1523للعام الجامعي 

, اليــوم الجغرافــي األول .هـــ41/1/6241: اللجنــة التنميميــة و رمــيس قســم افيرافيــا رمــيس  : ــهادة تقــدير -
. جامعـة امللـك سـعود, كليـة اآلداغ, فيرافيـاقسـم ا. م6/1/4001هـ املوافـق 42/1/6241. التغيرات المناخية

 (تنظيم). الرياض
ا يـــوم  24, 26املشـــاركة ا تنمـــيم حفـــل التتـــر  للـــدفعتني . مـــدير جامعـــة الملـــ  ســـعود:  ـــهادة تقـــدير -
 .م44/1/4002هـ املوافق 1/1/6241

عضــو ), تمــع امــامساملشــاركة ا فعاليــات أســبوع افامعــة و اجمل. مــدير جامعــة الملــ  ســعود : ــهادة تقــدير -
 . هـ4/6/6241 -42/4الفرتة (. فنة يوم املقنة

امللتقـ  الاالــث للجيــرافيني . جامعــة امللـك ســعود. رمـيس جملــس إدارة افمعيـة افيرافيــة السـعودية : ـهادة تقــدير -
. م44/60/4004-61هـــــ املوافــــق 41/1/6242-44خــــالل الفــــرتة " املــــدن الكــــرب  ا العــــا  العــــري"العــــرغ 

اختفــاء ال ـــر  , بعــا اآلرــار البيليــة للتوســـع العمرانــي األفقــي لمدينــة الريــاض: )شــاركة بالبحــث املوســوم بـــامل
 (.المعمارية ال ينية و  يادة االستهالك الكهرباني و نتانجه

 رمـــيس اللجنـــة التحضـــريية للنـــدوة الســـابعة ألقســـام افيرافيـــا  امعـــات اململكـــة العربيـــة الســـعودية : ـــهادة تقـــدير -
قســم , كليــة العلــوم االجتماعيــة, جامعــة اامــام حممــد بــن ســعود ااســالمية. هـــ62/6/6244-64: الل الفــرتةخــ

أرــر مح ــات توليــد ال اقــة الكهربانيــة فــي تلويــ  الهــواء دراســة  الــة مح ــة : )املشــاركة بورقــة عمــل. افيرافيــا
   (التوليد النامنة بضا ية في الرياض

المشـاركة فـي فعاليـات النشـاث النقــافي . داغ مبركـز الدراسـات افامعيـة للبنـاتوكيلـة كليـة اآل : ـهادة تقـدير -
 .هـ1525/1524للعام الجامعي 

المســاهمة ). األقســام اانســانية  امعــة امللــك ســعود, عميــدة مركــز الدراســات افامعيــة للبنــات : ــهادة تقــدير -
 (هـ1521/1525في األنش ة ال البية للعام الجامعي 
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 :العلمية و المحابرات العامة و خدمة المجتمعالزيارات 
 :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. 

 :ت التدريس و اإل رات علا الرسانل العلميةخبرا -ب
 :التدريس في مر لة البكالوريوس -أ

 :سابقةخ ة دراسية 
 جامعة امللك سعود. جيرافية  سيا املومسية 426 .6
 جامعة امللك سعود. موضوع خاص ا افيرافيا البشرية 422 .4

 جامعة امللك سعود. جيرافية الزراعة 416 .4

 جامعة امللك سعود .جيرافية املعادن و الطاقة 414 .2

 جامعة امللك سعود. جيرافية النقل 214 .1

 جامعة امللك سعود. رسالة قصرية 211 .1

 :الخ ة الدراسية الحالية

 جامعة امللك سعود, املستو  الااي. افيرافيا االقتصادية 661 .6

 جامعة امللك سعود, املستو  الاالث. جيرافية اململكة العربية السعودية 441 .4

 جامعة امللك سعود, املستو  امامس. اليب ااحصاميةمبادئ األس 404 .4

 جامعة امللك سعود, السادس: املستو . بعض الطرق الكمية املتقدمة ا افيرافيا 461 .2

 جامعة امللك سعود, املستو  السابع. جيرافية املوارد االقتصادية 240 .1

 جامعة امللك سعود, املستو  السابع. جيرافية الزراعة 244 .1

 جامعة امللك سعود, املستو  الاامن. ة النقلجيرافي 214 .2

 جامعة امللك سعود, املستو  السابع. التدريب امليداي 216 .1

 جامعة امللك سعود, املستو  الاامن. التدريب امليداي 214 .1
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 :في مر لة الماجســتير -ب
 . جامعة امللك سعود, املستو  األول. أساليب متقدمة ا التحليل افيراا 161 .6
 . جامعة امللك سعود, املستو  الااي. مريات املوقع افيراان 142 .4

جامعــة امللــك , ااقليميــةمســار التنميــة  -املســتو  الاــاي. ااقليميــةالتحليــل الكمــي ا التنميــة  121 .4
 .سعود

        :اإل رات علا الرسانل العلميةاإلر اد األكاديمي و  -ج
كتـــب حتليــل حمتـــو    : "رســـالة ماجســتير بعنـــوان عضــو تحكـــيم اســتبانة معـــدة لجمـــع معلومــات كتابـــة .1

ــــــــات مقــــــــارات التوا ــــــــل الليــــــــوآل  ــــــــة ا ضــــــــوء متطلب ــــــــة الاانوي ــــــــة باملرحل  Language)ااجنليزي

Communication skills) " ــاد الم يــري: ال البــة جامعــة االمــام محمــد بــن . أ ــالم بنــا عن
 .هـ11/41/1511, سعود االسالمية

قــرار جملــس قســم افيرافيــا ا جلســته احلاديــة عشــرة . ج الــدكتورا عضــو لجنــة االختبــار الشــامل لبرنــام .2
رقــــــم ) الجهنــــــي بنــــــا  مــــــدي تغريــــــدلطالبــــــة للتشــــــكيل االختبــــــار الشــــــامل  ه64/4/6244بتــــــاريخ 

  .هـ6244/6244: الفصل الدراسي الااي( 24640421
ظــــة مقومــــات الجــــحب الســــيا ي فــــي محاف :املوســــومة بـــــ رســــالة ماجســــتريمقــــرر لجنــــة الحكــــم علــــا  .4

 .الطالبة نوره الشمراي .النماص

ـــ رســالة ماجســتريهـــ إىل تارخيــه علــ  44/60/6240مــن مشــرت رنــيس  .2 مقومــات الجــحب  :املوســومة ب
 .الطالبة نوره الشمراي .السيا ي في محافظة النماص

مقومـات  :املوسـومة بــ هــ علـ  رسـالة ماجسـتري44/60/6240هـ إىل 4/4/6241من . مشرت مساعد .4
 . الطالبة نوره الشمراي . ي في محافظة النماصالجحب السيا

التو يـــــع الجغرافـــــي و الخصـــــانص  :علـــــ  خطـــــة رســـــالة املاجســـــتري املوســـــومة بــــــعضـــــو لجنـــــة الحكـــــم  .3
الديموغرافية و االجتماعية و االقتصادية و السلوكية لمربا السـكر فـي مدينـة الق يـا دراسـة فـي 

  .هـ46/60/6242 بتاريخ, الطالبة ليل  األسود. الجغرافيا ال بية

جامعـة امللـك , مسـار التنميـة ااقليميـة (242440211)هد  عبد اهلل اليشام: إر اد أكاديمي لل البة .2
  .سعود

التو يـع المكـاني لمراكـز الرعايـة الصـحية : املاجسـتري املوسـومة بــ علـ  خطـة رسـالةمقررة لجنة الحكـم  .1
الطالبـة ىـ  . دمات الصـحية المقدمـة فيهـااألولية بمدينة عرعر و أرر  في ربا المسـتفيدين عـن الخـ

  .هـ42/1/6241بتاريخ , البديوآل

 :الحضور و المشاركة في المؤتمرات و الندوات

 :و اللقاءات العلمية المؤتمرات و الندوات -أ
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املؤمتر السنوآل امامس ا الشرق : م  امعة محدان بن حممد االلكرتونية4064حضور املؤمتر السنوآل العام  -
خالل . التعليم المدمج و اآلفاق المستقبلية, االبتكار المستدام في التعليم و بناء القدراتاألوسط 

  . م4/4/4064 – 40/6: هـ الموافق14/1/1511-1 الفترة
خالل اليت ُعقدت ية الندوة العاشرة ألقسام افيرافيا  امعات اململكة العربية السعودو القاء حبث ا حضور  -

 ,كلية العلوم االجتماعية  امعة جازان, م42/64/4066-46هـ املوافق 41/64/6244-41: الفرتة
الت رير االقتصادي لنشاث السيا ة في المملكة العربية السعودية دراسة الحالة باستخدام منهج 

 .م2414 -م2445 ساب السيا ة الفرعي للفترة 
األحد , و املعرض املصاحب له (نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المجتمع) :اليوم الجغرافي النال  -

 .كلية اآلداغ  امعة امللك سعود, قسم افيرافيا. م61/1/4066هـ املوافق 64/1/6244

. 21مؤتمر الشارقة الدولي ل اقة اليورانيوم و ال اقة المتجددة طاقات القرن ا حضور و القاء حبث  -
المزايا  "و عنوانه , م1/2/4066-4هـ املوافق 6/1/6244 – 40/2-41. الشارقة كلية العلوم  امعة

, الشارقة ,"بديل لل اقة التقليديةمتجدد و كمصدر في إنتاج الكهرباء  البيلية ل اقة الرياح و مساهمتها 
 .األمارات العربية املتحدة

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

 25th. International Workshop Statisticalاإل صانيةالمؤتمر الدولي لور ة عمل النمحجة  -

Modeling conference  م4060 يف , نيابريطا, اسكتلندا, افمعية ااحصامية ا جامعة جالسجو.  

جامعــة , كليــة الرتبيــة .النــدوة األولــا فــي ت بيقــات تقنيــة المعلومــات و االتصــال فــي التعلــيم و التــدريب -
 م4060أبريل  62-64: املوافق, ربيع الااي 41-41: امللك سعود خالل الفرتة

ــة ال - ــة العمومي يرافيــة الســعودية للجمعيــة اف ة و العشــروندســاساللقــاء العلمــي المصــا ب النعقــاد الجمعي
, هـــ6246ربيــع الاــاي 61-62: خــالل الفــرتة "نحــو تنميــة مســتدامة فــي من قــة القصــيم اإلقليميــة ةالتنميــ"

 .(تنظيم)بكلية العلوم االجتماعية  امعة القصيم  استضافة قسم افيرافيا

ف ا القطـــاع نـــدوة خر ـــات افامعـــات الســـعودية مـــن األقســـام اانســـانية و التو يـــحضـــور و إلقـــاء حبـــث ا  -
-64: هــ املوافـق1/1/6241-2: األقسـام اانسـانية خـالل الفـرتة -افامعية للبنات مركز الدراسات. اماص
آليــة طــرح المســار التخصصــي و دورهــا فــي تــوفير الفــرص "  ملوســوم بـــا ,مركــز البحــوث, م64/1/4001

 ."الوظيفية للخريجات دراسة  الة قسم الجغرافيا بجامعة المل  سعود

-61. م و المنتـدى العربـي األول للميـا 2441مؤتمر الدولي النال  للموارد المانية و البيلة الجافـة ال -
 .الرياض -مركز امللك فقد الاقاا. م4001نوفمرب  61-61: هـ املوافق6241ذو القعدة  46

ــة النانيــة و العشــرون - ــة العمومي " . الســعوديةللجمعيــة افيرافيــة  اللقــاء العلمــي المصــا ب النعقــاد الجمعي
 (تنظيم). املدينة املنورة "التوريق الميداني لغزوة بدر الكبرى
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 "للجمعيـــة افيرافيـــة الســـعودية  اللقـــاء العلمـــي المصـــا ب النعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة النالنـــة و العشـــرون -
ـــل استضـــافة كليـــة , هــــ6241ربيـــع األول  4-6: خـــالل الفـــرتة" رؤيـــة مســـتقبلية: الســـيا ة فـــي من قـــة  ان

 (تنظيم). حامل, منتزه امليواة الرتفيقي. علمني حباملامل
" الجغرافيـا و التقنيـات الحدينـة"  الندوة التاسعة ألقسـام الجغرافيـا بجامعـات المملكـة العربيـة السـعودية -

 .الريــــاض جامعــــة امللــــك ســــعود .م4001مــــارس  40-41هـــــ املوافــــق 6242 ــــفر  41-42: خــــالل الفــــرتة
 ( ضور)

المــؤتمر الــدولي ألنظمــة و تقنيــة  و ت بيقــات االستشــعار " . يــز للعلــوم و التقنيــةمدينــة الملــ  عبــد العز  -
. الريــاض. م66/1/4001-2هـــ املوافــق 4/2/6241 -41/4: الفــرتة"  عــن بدعــد المت ــورة لمراقبــة األرض

 ( ضور)

بمكـة  جامعـة أم القـرى الندوة النامنـة ألقسـام الجغرافيـا بجامعـات المملكـة العربيـة السـعودية فـي ر ـاب -
 ( ضور). المكرمة

ــــــ  للجغــــــرافيين العــــــرب ضــــــور  - -44خــــــالل الفــــــرتة " املــــــدن الكــــــرب  ا العــــــا  العــــــري" الملتقــــــا النال
إلقـــاء و , افمعيـــة افيرافيـــة الســـعودية  امعـــة امللـــك ســـعود. م44/60/4004-61هــــ املوافـــق 41/1/6242

اختفـاء ال ـر  المعماريـة , لمدينـة الريـاضبعـا اآلرـار البيليـة للتوسـع العمرانـي األفقـي : البحث املوسوم بـ
 .ال ينية و  يادة االستهالك الكهرباني و نتانجه

اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية الندوة السابعة ألقسام افيرافيا  امعات اململكة العربيـة السـعودية  امعـة  -
ل اقــة الكهربانيــة أرــر مح ــات توليــد ا :إلقــاء ورقـة عمــل. هـــ15/1/1521-12: بالريــاض خــالل الفتــرة

 .(في تلوي  الهواء دراسة  الة مح ة التوليد النامنة بضا ية العريجاء في مدينة الرياض

واقــع و  فــاق الســياحة و االســتامار ا "  اللقــاء العلمــي الســنوي الرابــع عشــر لجمعيــة االقتصــاد الســعودية -
إلقــاء البحــث " م40/2/4004-41: هـــ املوافــق62/4/6244-61: اململكــة العربيــة الســعودية خــالل الفــرتة

ـــــ ــــاني الســــكنية القديمــــة فــــي الســــيا ة : )املوســــوم ب مركــــز الدراســــات افامعيــــة للدراســــات ( اســــتغالل المب
 .جامعة امللك سعود, اانسانية

إلقــــاء . مركــــز الدراســــات افامعيــــة للدراســــات اانســــانية. النــــدوة المصــــا بة ألســــبوع الجامعــــة و المجتمــــع -
, جامعـة امللــك ســعود "أرــر نمــس االسـتخدام الفــردي مــن ال اقــة الكهربانيـة فــي البيلــة":  البحـث املوســوم بــ

 .الرياض

 :الدورات العلمية و ورش العمل
 42: ه املوافــــــــق60/60/6244- 1: ة و التعامــــــــل مــــــــع ال ــــــــالبفعالــــــــدورة ادارة الفصــــــــول ال -

ات  امعـــة امللـــك عمـــادة تطـــوير املقـــار , ســـاعات تدريبيـــة 1, اعتمـــاد أمحـــد الســـقا. د, م41/1/4064
 .برنامج أعضاء هيئة التدريس, سعود
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 دورة ت ــوير ملــا المقــرر الدراســي Development of Teaching Portfolio :61/1/6244هـــ. 
 .برنامج أعضاء هيئة التدريس, عمادة تطوير املقارات  امعة امللك سعود

 ــ عمــادة تطــوير  .ـهــMicro- Teaching41/1/6244 ســاعات تدريبيــة  5 رغالمصــ دريسدورة الت
 .برنامج أعضاء هيئة التدريس, املقارات  امعة امللك سعود

 دورة :Using E-technologies for Learning .برنــامج , عمـادة تطــوير املقــارات  امعــة امللــك ســعود
 .أعضاء هيئة التدريس

 ـــــة ورشـــــة عمـــــل ـــــي جامعـــــة محـــــدان بـــــن حممـــــد االلكرتوني ـــــز فـــــي التعلـــــيم االلكترون ـــــرة. التمي -1 :الفت
  .  م4/4/4064 – 40/6: هـ الموافق14/1/1511

 التقيـيم لـدعم الـتعلم ت ـوير االسـتراتيجات : ورشة عمل منح التميز ا التعلم و التعليمAssessment 

as an Aid to Learning: Developing the Strategies .لـورين سـتيفاي. د.امبـرية الدوليـة أ ,
وكالــة افامعــة للشــئون التعليميــة و األكاد يــة مركــز . م64/64/4066هـــ املوافــق 61/6/6244: الاالثــاء

 .قاعة فاطمة الزهراء .مركز الدراسات افامعية للبنات. التميز ا التعلم و التعليم

 الفصــل الدراســي . (ســاعة  34: )دورة مهــارات المســتوى األول فــي برنــامج ت ــوير اللغــة االنجليزيــة
برنــامج تطــوير الليــة االجنليزيــة ألعضــاء هيئــة  -ويريــة لكليــة اآلداغالــربامج التط. هـــ6240/ 6241الاــاي 

 . جامعة امللك سعود, مركز الدراسات افامعية بعليشة, التدريس بكلية اآلداغ

 مبــ  وكالــة التطــوير و افـــودة, (مــاكينزآل)مقابلــة اللجنــة االستشــارية للتطـــة ااســرتاتيجية  ور ــة عمــل ,
مركــــــز الدراســــــات . م61/64/4001هـــــــ املوافــــــق 62/64/6241 االثنــــــني,  قــــــراً 4 -64.40الســــــاعة 

  . جامعة امللك سعود ,الرياض, افامعية للبنات بعليشة

 هــــ  03/5/9281-82: الفتــرة" دمــج تقنيـــة االتصـــال والمعلومــات فـــي التـــدريس"  :ور ــة عمـــل
جامعــة , ةمركــز الدراســات افامعيــة للبنــات بعليشــ. عمــادة تطــوير املقــارات. م2/6/8332-8:الموافــ 

 . الرياض, امللك سعود

 " الور ــة األولــا لتحليــل ســواتSWOT  ــة التــدريس للخ ــة اإلســتراتيجية الخاصــة ب عضــاء هيل
وكالــة افامعــة للدراســات و التطــوير و . م61/4/4001هـــ املوافــق 1/4/6241" لجامعــة الملــ  ســعود

 .الرياض. جامعة امللك سعود. املتابعة

 ي نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة الـــدورة التدريبيـــة المبتدنـــة فـــGIS (24  ســـاعة) 44خـــالل الفـــرتة- 
  .الرياض .افمعية افيرافية السعودية .م4001مارس  1-6هـ املوافق 6241 فر 42

 ــــــ ــــــار متري ــــــارات اإل صــــــانية الب ــــــال ةدورة االختب ــــــامج  وال ــــــة باســــــتخدام برن -SPSS  ,61بارامتري
 .جامعة امللك سعود املقارات, عمادة تطوير .م42/4/4001-44هـ املوافق 40/4/6241

  ـــــــــامج ـــــــــز البيانـــــــــات إ صـــــــــانيا باســـــــــتخدام برن -SPSS  ,1دورة أساســـــــــيات اإل صـــــــــاء وتجهي
 .جامعة امللك سعود, عمادة تطوير املقارات .م40/4/4001-61هـ املوافق 64/4/6241
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 دورة :" Fundamental of ERDAS IMAGINE I" م64/1/4001 -60: الفــرتة .
 .الرياض. كلية الدراسات العليا, مركز الدراسات افامعية للبنات. لوماتاملعمر ألنممة املع

 هــــ املوافـــق41/66/6241 التعلـــيم و التوعيـــة البيليـــة للحفـــاا علـــا أ ـــجار العرعـــر: ور ـــة العمـــل :
ـــة حلمايـــة احليـــاة الفطريـــة و إظامقـــا بالتعـــاون مـــع املنممـــة . م42/64/4001 األمانـــة العامـــة باليئـــة الوطني

 . الرياض, (JICAجايكا )ة للتعاون الدويل الياباني

 قســم , اادارة العامــة للعالقــات و ااعــالم. هـــ4/2/1525إلــا  13/1: خــالل الفتــرة دورة اإلعــالم
 .مركز الدراسات افامعية للبنات. ااعالم بكلية اآلداغ

 " هــ إلـا 14/1/1521الفتـرة مـن  "وينـدو  الدورة التدريبيـة فـي مقدمـة فـي تشـغيل الحاسـب اآللـي
جامعـــة . مركـــز الدراســـات افامعيـــة للبنـــات, عمـــادة شـــئون الطـــالغ, مركـــز الوايـــات. هــــ21/1/1521

 .الرياض. امللك سعود

 عمـادة , مركـز الوايـات. هــ1/1/6246هــ إىل 42/2/6246الفـرتة مـن  "محرر النصـوص وورد" : دورة
 .الرياض. جامعة امللك سعود, مركز الدراسات افامعية للبنات, شئون الطالغ

 : اإلنتاج العلمي
 :الرسانل العلمية -أ
م دراســة 1314م الــا 1314مــن  تجــارة الــواردات الســعودية خــالل الفتــرة"(: هـــ6201)املاجسـتري  -6

كليــة اآلداغ , قســم افيرافيــا. الســيد البشــر  بــن حممــد. د.اشــرا  أ . "فــي الجغرافيــا االقتصــادية
 . ورةدراسة غري منش. الرياض.  امعة امللك سعود

االســــتهالك الســـكني لل اقــــة الكهربانيــــة فــــي مدينــــة الريــــاض أرــــر "(:  م6111/هـــــ6261)الـــدكتوراه  -4
حممـــد بـــن . د, الســـيد البشـــر  بـــن حممـــد. د.اشـــرا  أ." العوامـــل الجغرافيـــة فـــي تبـــاين االســـتهالك

  .دراسة غري منشورة. الرياض. كلية اآلداغ  امعة امللك سعود, قسم افيرافيا. طاهر اليوسف

 :محكمة ومنشورة اأبحا -ب
دراسـة فـي , م2443 -م1332: إنتاج الزيا الخام في المملكة العربية السـعودية خـالل الفتـرة .6

ينــــاير  641العــــدد , 41اجمللــــد . الكويــــت, جملــــة دراســــات املــــيج و افزيــــرة العربيــــة. جغرافيــــة ال اقــــة
 (م4060

 .دراســة مقارنــة فـي جغرافيــة النقــل ,التـوطن الجغرافــي للمسـار الجديــد فــي طريـق الريــاض ال ـانا .4
 .م4001يوليـو  -هــ6240رجـب , العدد الاـاي, اجمللد األول, لعلوم االجتماعيةلجملة جامعة أم القر  

 .   مكة املكرمة

. املـــدن الكـــرب  ا الـــوطن العـــري: أحبـــاث امللتقـــ  الاالـــث للجيـــرافيني العـــرغ .(:م2443/هــــ1521) .4
 . الرياض. جامعة امللك سعود, ية افيرافية السعوديةافمع (.610 -612: )افزء األول
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جملــد . دور المــوارد التراريــة فــي  يــادة  جــم الحركــة الســيا ية دراســة الحالــة فــي محافظــة األ ســاء .2
 . الرياض. هـ6246حمرم  24-6: ص ص. جملة كلية السياحة و اآلثار, 6العدد , 44

 : مؤلفات محكمة وجاري نشرها -ج
 

 :اا جاريةو أبح مؤلفات -د
 

 : أعمال خدمة المجتمع -هـ
مح ــات توليــد ال اقــة الكهربانيــة فــي انبعــاا غــا ات البيــا  كيــا تســاهم: القــاء حماضــرة ثقافيــة بعنــوان  -1

  مركز الدراسات افامعية للبنات, تنميم اللجنة الاقافية بكلية اآلداغ ؟الزجاجي

, الاقافيـة و ااعالميـة بافمعيـة افيرافيـة السـعوديةاللجنـة , (4) سلسلة إ ـدارات ثقافيـة: التنمية المستدامة  -2
 .الرياض, مطابع جامعة امللك سعود

 ,(6)سلســلة إ ـدارات ثقافيــة. هــ6244: دور عمليـة توليـد الكهربــاء فـي انبعــاا غـا ات البيــا الزجـاجي -4
 .اضالري, لك سعودمطابع جامعة امل, اللجنة الاقافية و ااعالمية بافمعية افيرافية السعودية

تنمــيم . حــراريلكهربــاء بحــدوا ظــاهرة اال تبــاس العالقــة و تــ رير اســتهالكنا ل: حماضــرة توعيــة و عنواىــا -5
مــدارس . م44/2/4066هـــ املوافــق 61/1/6244. اللجنــة الاقافيــة و ااعالميــة بافمعيــة افيرافيــة الســعودية

    . افيل الاانوية للبنات بالرياض

فيــة الســعودية خــالل الــدورات العاشــرة و احلاديــة عشــر و الاانيــة عشــرة احلاليــة عضــو جملــس إدارة افمعيــة افيرا -1
   .هـ6242 -6246

رميسـة حتريــر النشــرة الصــادرة عــن افمعيــة افيرافيــة السـعودية خــالل الــدورات العاشــرة و احلاديــة عشــر و الاانيــة  -1
 .  هـ6242 -6246عشرة احلالية 

ة افيرافية السعودية خالل الدورات العاشرة و احلادية عشـر و الاانيـة عضو اللجنة الاقافية و ااعالمية للجمعي -2
   .  هـ6242 -6246عشرة احلالية 

 
 األخير تحدي ال
 ـ هـ 4242ربيع األول  42 : ثالثاءال

 م50/54/4544

 

 

 


