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 السرية العلمية والعملية
.  

 :شخصيةأواًل: معلومات 
 لكة العربية السعوديـةاملم  11543الريـاض         51110ص. ب          لعنوان الدائم:ا       

 00966569333303(: جوالنقال )      4675517مكتب:           اهلــــاتف:     
 khraif@yahoo.com    (:E-MAIL)بريد إليكرتوين     

                                                                                             khraif@ksu.edu.sa 
 https://fac.ksu.edu.sa/khraif/home   : على اإلنرتنتالشخصي وقع امل    
  

 اثنياً: التعـــــليم: 
           :م(1989هـ )1409جامعـة اندايان ابلوالايت املتحدة األمريكيـة،   دكـتـوراه 

 يف التخصصات التالية: 
 (.Population Geographyجغرافية السكان )  ختصص رئيسـي : -           
 (.Quantitative   Methodsية )ـأساليب كم   ختصص فرعي أول: -          
 .(Population Studies:   دراسات سكانية )ختصص فرعي اثين -          

 اثلثاً: االهتمامات العلمية:  
السكان والتنمية، و  أساليب التحليل السكاين،، وتشتمل على ترتكز االهتمامات العلمية يف الدراسات السكانية

مناهج ابإلضافة إىل  ،ومنو املدن التحضرو القوى العاملة، واخلصوبة، واهلجرة، وتوزيع السكان وتركيبهم، و 
 البحث واألساليب الكمية.

 رابعاً: املبادرات العلمية:
 هـ1430أتسيس مركز الدراسات السكانية جبامعة امللك سعود  -
 هـ1432السكانية أتسيس اجلمعية السعودية للدراسات  -
 طلق قريبًا(. ن)ست أتسيس اجمللة العربية للدراسات السكانية -

 :واألنشطة العلمية واالجتماعيةاألعمال اإلدارية أبرز : خامساً 
  - 1441مستشار يف وكالة البحث واالبتكار بوزارة التعليم  -
 1440 - 1438املدير التنفيذي لصندوق دعم البحث العلمي جبامعة امللك سعود  -
  -1432جامعة امللك سعود  –املشرف على مركز الدراسات السكانية  -
 هـ1438 – 1433عميد البحث العلمي  -
 هـ1438 – 1433أمني عام جائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي  -
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 هـ1435 – 1432رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للدراسات السكانية  -
 .هـ1431 السعودية للدراسات السكانيةرئيس اللجنة التأسيسية للجمعية  -
 هـ.1435-1435 –أمني جائزة التميز العلمي بوزارة التعليم العايل )سابقًا(  -
 هـ1432 – 1429  أمني عام جائزة امللك خالد -
  -1429 االقتصاديةسبوعي بصحيفة كاتب عمود أ -
 هـ.1426 /1/7-هـ 1/7/1422عميد كلية اآلداب   -
 هـ.14/6/1420هـ إىل 14/6/1418اإلدارية من  وكيل كلية اآلداب للشئون  -
 هـ.6/1418/ 14هـ  إىل  23/12/1416وكيل كلية اآلداب للشئون األكادميية من   -

 
 : عضوية بعض اجملالس واللجان الرئيسة داخل اجلامعة وخارجهاسادساً: 

  - 1438عضو جملس إدارة املركز الوطين للدراسات االسرتاتيجية  -
  - 1436عضو اللجنة العلمية جلائزة قياس   -
  – 1436عضو اللجنة العلمية جلائزة امللك عبدالعزيز للكتاب:  -
 1437 - 1432عضو اللجنة االستشارية الختيار العمداء ابجلامعة  -
 .2013 -م 2010)اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس(:  عضو اللجنة الوطنية للمسؤولية اجملتمعية -
 2015 –م 2011عضو اللجنة االستشارية الختيار عمداء الكليات ابجلامعة  -
 . -م 2009)وزارة االقتصاد والتخطيط(:  عضو اللجنة الوطنية للسكان -
 . هـ1431 -  1425عضو جلنة معادالت الشهادات بوزارة التعليم العايل:    -
 هـ 1434امعة رئيس جلنة اإلشراف على برانمج دعم "أتليف الكتب" ابجل -
 هــ. 1432 – 1430 –عضو جملس مركز البحوث بكلية اآلداب  -
 هـ. 1418 –هـ 1417عضو األسرة الوطنية للعلوم االجتماعية بوزارة املعارف،   -
عضو جلنة املعلومات والصياغة إلعداد "أطلس الصور الفضائية للمملكة العربية السعودية"، التابع ملدينة امللك  -

 . هـ1423 -1421العزيز للعلوم والتقنية، عبد 
اليت تنفذها " فية يف اململكة العربية السعوديةعضو هيئة اإلشراف العام على تنفيذ "موسوعة األماكن اجلغرا -

 هـ.16/4/1415اجلمعية اجلغرافية السعودية مبوجب قرار جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية السعودية يف 
 " هـ.1429-1427املوسوعة الشاملة للمملكة العربية السعودية: "رئيس حترير حمور اخلصائص اجلغرافية يف  -
 هـ.1427-هـ 12/2/1426عضو جملس االعتماد والتقومي األكادميي ابجلامعة:  -
 هـ.25/1/1425 -هـ 1421عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي ابجلامعة:  -
 هـ.1427 -هـ 1422الدائمة لالبتعاث والتدريب: عضو اللجنة  -
 . -1433، وهـ1422 -هـ 1421: )فرتتني( عضو جملس الدراسات العليا ابجلامعة -
 هـ.1423  -هـ 1422رئيس اللجنة التحضرية لندوة "الشيخ محد اجلاسر" :   -
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 االستشارات والدورات التدريبية:سابعاً: 

 االستشارات:( 1
 )سنوات متفرقة( اهليئة العامة لإلحصاء مستشار غري متفرغ لدى  -
 م.2019سة "دور التنمية املتوازنة يف تشجيع اهلجرة العكسية، االشراف على درارئيس جلنة  -
 هـ.1420 –هـ 1418مستشار غري متفرغ مبكتب معايل وزير التخطيط  -
 متفرقة(عديدة و  الرايض )سنواتمستشار غري متفرغ ابهليئة العليا لتطوير مدينة  -
 هـ(.1413عضو اللجنة االستشارية الفنية للتعداد السكاين مبصلحة اإلحصاءات العامة )  -

 ( الدورات التدريبية:2 
 هـ1425املشاركة يف تدريب العدادين واملشرفني لتعداد  -
عن "الدميوغرافيا  يف اإلمارات العربية املتحدة تقدمي دورة تدريبية ملنسويب مركز اإلحصاء واملؤسسات احلكومية -

 م.2013نوفمرب  7-5واألساليب السكانية" 
تقدمي دورة تدريبية ملنسويب مركز اإلحصاء واملؤسسات احلكومية يف اإلمارات العربية املتحدة عن "األساليب  -

 م2013الدميوغرافية املتقدمة" ديسمرب 
اإلحصاء واملؤسسات احلكومية يف اإلمارات العربية املتحدة عن "أساليب تقدمي دورة تدريبية ملنسويب مركز  -

 . م2014يونيو  التحليل وإسقاطات السكان"
 : ، منهااحملاضرات العامة( 3

النادي األديب  -حماضرة بعنوان "التغريات السكانية يف اململكة وانعكاساهتا الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية"  -
 م23/4/2013ابلرايض، 

مركز الشــيخ محد اجلاســر الثقايف، عام  –حماضــرة بعنوان "مالما التغريات الســكانية يف اململكة العربية الســعودية"  -
 م(.2007هـ )1428

مركز امللك فيصــــــل للبحوث والدراســــــات  –حماضــــــرة بعنوان "أخطار التغري يف الرتكيبة الســــــكانية يف دول اخلليج"  -
 م(. 2008هـ )1429اإلسالمية، عام 

ندوة الوفاء للشــــيخ أمحد  -حماضــــرة بعنوان "التعداد الســــكاين والتغريات الســــكانية يف اململكة العربية الســــعودية"  -
 م(. 2010هـ )1431ابجنيد، عام 

حماضــــــرة بعنوان "مراء عمداء البحث العلمي حول البحث العلمي يف اململكة العربية الســــــعودية" ورقة مقدمة يف "  -
 هــ28/4/2013هـ املوافق 18/6/1434امللتقى العلمي "البحث العلمي يف جامعة نورة بني الواقع واملأمول" يوم األحد 

ه الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية" دململكة العربية السعودية وأبعاحماضرة بعنوان "مالما التغري السكاين يف ا -
 م.6/1/2016هـ املوافق 25/3/1437حماضرة مقدمة يف اجلمعية السعودية للثقافة والفنون يف يوم األربعاء 
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الســــــــعودية مقدمة يف اجلمعية اإلســــــــكان يف اململكة: الوضــــــــع الراهن والتطلعات املســــــــتقبلية"، حماضــــــــرة بعنوان " -
 للدراسات االجتماعية )جمدولة(.

مركز حماضـــرة بعنوان "البحث العلمي يف الوطن العريب: الوضـــع الراهن والتحدايت املســـتقبلية"، حماضـــرة مقدمة يف  -
  م. 20/2/2016هـ املوافق 1437يف يوم السبت، /الشيخ محد اجلاسر الثقايف، 

البحثية" امللتقى العلمي األول لطالب وطالبات الدراســـات  حماضـــرة بعنوان "أخالقيات البحث العلمي والســـرقات -
 م.21/3/2018هـ املوافق 4/7/1439العليا، يف يوم األربعاء 

حماضرة بعنوان "اهلبة الدميوغرافية يف اململكة العربية السعودية وانعكاساهتا الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية"،  -
 م.2019يناير  30ودية للثقافة والفنون(، يف يوم االربعاء منتدى الرايض الثقايف )اجلمعية السع

حماضرة بعنوان "البحث العلمي يف اململكة .. إجنازات وحتدايت"، منتدى البحث العلمي الثاين، جامعة دار العلوم،  -
 م.2019مارس  26

وزارة الصـــــحة خالل  –حماضـــــرة بعنوان "النزاهة العلمية: مفهومها وهتارســـــاهتا ومتطلباهتا"، أســـــبو  البحث العلمي  -
 م. 2019إبريل  11 – 7الفرتة 

 
 اإلنتاج العـلمي: مناذج من اثمناً: 

 ( الكتب:أ) 
 الرايض.  واستخداماته. -وتقوميه  -وطرقه  -التعداد السكاين: مفهومه هـ( 1414)حممد اخلريف، رشود 

الرايض: وزارة الداخلية، مركز  اجلرمية يف املدن السعودية: دراسة يف جغرافية اجلرمية.هـ( 1419)حممد ود ، رشاخلريف
 أحباث مكافحة اجلرمية.   

 .  : دار املؤيدالرايض )الطبعة الثانية( .السكان: املفاهيم واألساليب والتطبيقات( م2008)حممد  اخلريف، رشود
 :الكويت م.2004-1974التحضر ومنو املدن يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة م( 2007اخلريف، رشود حممد )

 اجلمعية اجلغرافية الكويتية. 
 : مؤسسة امللك خالد اخلريية..  الرايضمعجم املصطلحات السكانية والتنموية( م2010اخلريف، رشود حممد )

 
 ( البحوث والدراسات: ب) 

سلسلة حبوث هـــ( "االنتقال السكين مبدينة الرايض: دراسة يف االهاهات واألسباب واخلصائص،" 1415اخلريف، رشود )
 .20)اجلمعية اجلغرافية السعودية(، رقم  جغرافية
راسة للحراك السكين يف هــــــــــــ( "صنع واختاذ قرارات اهلجرة داخل املدينة والعوامل املؤ رة فيها: د1415اخلريف، رشود )

 . 171)اجلمعية اجلغرافية الكويتية(، رقم  ،" رسـائل جغرافيةمدينة الريـاض
-1394هـــــــــــ( "التوزيع اجلغرايف لسكان اململكة العربية السعودية ومعدالت منوهم خالل الفرتة )1418اخلريف، رشود )

 .211)اجلمعية اجلغرافية الكويتية(، رقم  رسائل جغرافيةهـ("، 1413
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هــــــــــــ( "التحضر يف اململكة العربية السعودية: دراسة يف تعريف املدن وتوزيعها احلجمي ومعدالت 1419اخلريف، رشود )
 . 69منوها السكاين،" مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعة امللك سعود، رقم 

ـــــــــــــــــ( "الرتكيب العمري والنوعي يف اململكة العربية الســــــعودية: 1420اخلريف، رشــــــود حممد ) التباين املكاين والتغريات هـ
 . 108-5(: 2)25، الدارةالدميوغرافية،" 
ـــــــــــــــــــ( القوى العاملة يف اململكة العربية الســــــــعودية: أبعادها املكانية و اهتا الدميوغرافية 1421اخلريف، رشــــــــود حممد ) هـ

 .  41)اجلمعية اجلغرافية السعودية(، رقم  سلسلة حبوث جغرافيةواالقتصادية واالجتماعية" 
ـــــــــــــــــ( "اخلصــــــوبة يف اململكة العربية الســــــعودية: مســــــتوايهتا وبعض حمدداهتا الدميوغرافية 1423اخلريف، رشــــــود حممد ) هـ

 .  84-9(: 2)28، الدارةواالقتصادية واالجتماعية واملكانية،" 
ايهتا ( "معدالت املشــــــاركة يف النشــــــا  االقتصــــــادي يف اململكة العربية الســــــعودية: مســــــتو 2000اخلريف، رشــــــود حممد )

 .218-169: 99 جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،والعوامل املؤ رة فيها،"  
جملة العلوم االجتماعية هتارســـة تنظيم األســـرة وحمدداهتا يف اململكة العربية الســـعودية،"  م( "2001اخلريف، رشـــود حممد )

  . 144-115(: 4)29، )جامعة الكويت(
وضــع الســكاين والتغري الدميوغرايف يف دول جملس التعاون اخلليجيم"  مركز دراســات م(  "ال2007اخلريف، رشــود حممد )

 .  20اخلليج واجلزيرة العربية، سلسلة اإلصدارات اخلاصة، العدد 
م( "علم اجلغرافيا ومســـتقبله يف القرن الواحد والعشـــرين من وجهة نظر اجلغرافيني العرب"، 2009اخلريف، رشـــود حممد )

 .89اجلمعية اجلغرافية السعودية(، رقم حبوث جغرافية )
م( "اخللـل يف الرتكيبـة الســـــــــــكـانيـة يف دول جملس التعـاون اخلليجي: التحـدايت ومليـات 2009اخلريف، رشـــــــــــود حممـد )

ــــدوحــــة خالل الفرتة  ــــة، املنعقــــد يف ال -18املواجهــــة"، ورقــــة مقــــدمــــة يف املؤور العريب للســـــــــــكــــان والتنمي
 م.20/5/2009

 44، جملة الدارةم( "التغري الســـــــكاين يف اململكة العربية الســـــــعودية وأبعاده املكانية والزمانية"، 2019اخلريف، رشـــــــود )
(4 :)143 – 224 . 

م( "اجملتمعات الرعوية يف ابدييت الصــمان 2008اخلريف، رشــود، وعبد ا املطريي، ومحد مل الشــيخ، وعبدا اهلاجوج )
جملة ومشال اململكة العربية الســــــعودية: دراســــــة يف خصــــــائصــــــها الدميوغرافية و اهتا االجتماعية واالقتصــــــادية" 

 . 318-241(: 129)34)جامعة الكويت(، دراسات اخلليج واجلزيرة العربية 
تبــاينهــا اجلغرايف : تطور معــدالهتــا و لبطــالــة يف اململكــة العربيــة الســـــــــــعوديــةا( "م2014اخلريف، رشـــــــــــود )احلريب، نوال، 

  . 106(، رقم حبوث جغرافية )اجلمعية اجلغرافية السعودية ،"واالقتصادية الدميوغرافية واالجتماعيةخصائصها و 
رســـــــائل "، يف اململكة العربية الســـــــعودية ( "تقييم بياانت التعدادات الســـــــكانيةم2014اخلريف، رشـــــــود، فاتن املطريي )

 . 404رقم  جغرافية )اجلمعية اجلغرافية الكويتية(
جملة كلية  ،الســـكانية يف اململكة العربية الســـعودية" ات( "تقييم اســـتمارات التعداد2016اخلريف، رشـــود، فاتن املطريي )

   .299 – 263(: 3)28جبامعة امللك سعود.  اآلداب
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م( "قوة العمل النســــــائية الســــــعودية: حجمها، ومعدالت منوها، 2017اخلريف، رشــــــود، شــــــيخة التميمي، غادة امللحم )
 .264 – 211: 8 ،اجمللة اجلغرافية اخلليجيةوتعطلها، ومشاركتها االقتصادية،" 

م( "اخلصــــائص الســــكانية ألرابب األســــر يف األحياء العشــــوائية مبدينة الرايض،" جملة 2017اخلريف، رشــــود، ععة عني )
 .253 -222(: 2) 46العلوم االجتماعية )جامعة الكويت(، 

م( " األمهات العازابت يف والية ورقلة ابجلزائر: دراســــــــة يف اخلصــــــــائص الدميوغرافية 2017بريق، لبىن، رشــــــــود اخلريف )
 85(: 136)34)اإلمارات العربية املتحدة(،  شـــــــــؤون اجتماعيةم" 2014-2000ة واالجتماعية خالل الفرت 

– 115 . 
جملة جامعة تقييم استمارات اإلحصاءات احليوية يف اململكة العربية السعودية" " م(2018) رشود اخلريف فاتن؛ املطريي،

 .90-68(: 2)15 ،الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
م( "تقييم دقة نســبة النو  يف تعدادات الســكان واملســوو الدميوغرافية يف اململكة 2019اخلريف، رشــود، وفاتن املطريي )

 . 173، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربيةم" 2016 – 1974العربية السعودية خالل الفرتة 
وانعكاســــــــاته على العائد الدميوغرايف وشــــــــيخوخة م( "التغري يف الرتكيب العمري 2019اخلريف، رشــــــــود، وفاتن املطريي )

 .72-9(: 3)45، جملة الدارةاجملتمع السعودي،" 
" م( "اإلعاقة يف اململكة العربية الســـعودية: أنواعها وخصـــائصـــها وتباينها املكاين2020اخلريف، رشـــود، حممد القحطاين )

 .93 – 53: 176، اخلليج واجلزيرة العربيةدراسات جملة 
م( "التباين املكاين للرتكيب 2020اخلريف، رشــــــود، حممد القحطاين، فاتن املطريي، ســــــارة الضــــــواين، فيصــــــل احلكمي )

م(" 2010-2004النوعي للســكان يف املناطق اإلدارية واحملافظات يف اململكة العربية الســعودية خالل الفرتة )
 )اإلمارات العربية املتحدة( )مقبول للنشر(. اجتماعيةشؤون 
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""العوامل املؤ رة يف مستوايت اخلصوبة يف حمافظة اجملمعة مبنطقة  (م2001دكتوراه للباحث عبدا املطريي )رسالة  -
 الرايض يف اململكة العربية السعودية،"، قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود.

خصائصها   -" هجرة السكان السعوديني إىل مدينة عنيزة( م2004البسام )رسالة ماجستري للباحث أمحد  -
 "، قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود.واهاهاهتا املكانيــة

"، تقييم البياانت السكانية يف اململكة العربية السعودية م( "2013رسالة ماجستري للباحثة فاتن املطريي ) -
 قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود.

اململكة العربية السعودية: تباينها املكاين ومالحمها م( "البطالة يف 2013رسالة ماجستري للباحثة نوال احلريب ) -
 الدميوغرافية واالجتماعية"، قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود.

دور برانمج حافز يف احلد من البطالة من وجهة نظر م( "2014رسالة دكتوراه للباحث زبن عتيق احلريب ) -
 "، قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود. املستفيدين

، قسم اجلغرافيا جبامعة ( "األحياء العشوائية يف مدينة الرايض"2015ماجستري للباحثة ععة عني ) رسالة -
 امللك سعود.

السياسات السكانية واخللل يف الرتكيبة السكانية يف دول  م( "2016رسالة دكتوراه عبلة عبداجلليل مرشد ) -
 الوطينجملس التعاون لدول اخلليج العربية وحتدايت التنمية واألمن 

م( "التباين املكاين للجرمية وخصائص مرتكبيها 2017رسالة الدكتوراه للباحث سلطان بن سعدون الضباطي ) -
 يف مدينة الرايض" قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود، خالل الفصل الثاين.

للعمل م( "دراسة خصائص العامالت السعودايت ودوافعهن 2018رسالة دكتوراه للباحثة شيخة التميمي ) -
يف حمالت املستلزمات النسائية يف املنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية"، قسم اجلغرافيا جبامعة امللك 

 سعود.
دراسة  التفضيالت اإلجنابية وحمدداهتا لدى املرأة السعودية: م( "2018رسالة دكتوراه للباحثة سهام العمري ) -

 " قسم اجلغرافيا جبامعة امللك سعود. الشرقيةتطبيقية على طالبات اجلامعات ابملنطقة 
م( "التغري يف معدالت اخلصوبة وحمددات السلوك اإلجنايب 2019حممد القحطاين )رسالة دكتوراه للباحث  -

 امعة امللك سعود. جبللمرأة السعودية"، قسم اجلغرافيا 
 

 بعض االهتمامات غري األكادميية:عاشرًا: 
  إىل اآلن: م2008بصحيفة "االقتصادية" منذ  : عمود أسبوعيالكتابة الصحفية -

http://www.aleqt.com/author/rshod_alkarif 

 الكتابة يف بعض الصحف واجملالت مثل: -
  .جملة األمن واحلياة 
 .جريدة الرايض 

 املشاركات ابإلذاعة والتلفزيون:مناذج من  -

http://www.aleqt.com/author/rshod_alkarif
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 والقناة الثقافية القناة األوىل، والقناة اإلخبارية. 
 م1/4/2011برانمج )منحنيات( حول التغري السكاين يف اململكة القناة األوىل  .1
 م.9/6/2013القناة األوىل برانمج )صباو السعودية( حول "جائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي  .2
 م3/5/2015"الشباب"برانمج )قلم يتحدث( حول القناة األوىل  .3
 هـ22/7/1437القناة الثقافية حول "اخلطاب الديين واجملتمع  .4
 برانمج )املواجهة( حول "الو يقة السكانية وقضااي التنمية واملستقبل". -القناة األوىل .5
 CNBCarabiaوغريها: ، وقناة خليجية 
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 ، التصوير الفوتوغرايف )الضوئي( -
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