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هللابنحسينالقاضيللدكتورعبدالذاتيـةالســيرة

وكيلجامعةالدمام

للدراساتوالتطويروخدمةالمجتمع

أستاذالتخطيطالحضريواإلقليمي

:الشخصــيةالبيــانات-1
  

 المملكة العربية السعودية - م9191الموافق  - هـ9731:   الدــــيــالم 

 اإلنجليزيةو العربية:   ـــاتالـلغــ

 - والتخطيط  العمارة  كلية -التخطيط الحضري واإلقليمي  قسم -  أستاذ:  ل ـــمــعــال
 الدمام   جامعة

 المملكة العربية السعودية  79119الدمام  7713ص ب :  الـبريــدي عنوانــال

 5951159975 - 5959199930:  الهــواتف الـنـقــالة

 al_kadi@yahoo.com          aalkadi@ud.edu.sa:  ي ـلكتروناإلـريد الب

 www.abdullah-alkadi.net:  اصــخـع الــــالموق

  

:العلميـــــةالدرجات-2
  

 Urban & Regional)في التخطيط الحضري واإلقليمي :ةالدكتورا: 

Planning) - الواليات المتحدة - جامعة بورتالند الحكومية 
 Hedonic Analysis of Housing Prices Near the"  :موضوع الرسالة   

Portland Urban Growth Boundary 1978-1990". 

 م9110 -هـ 9190

 -جامعة بورتالند الحكومية -في الدراسات العمرانية :الماجستيرالثانية: 
 .الواليات المتحدة

 The"العمرانية على أسعار المساكن  اتقاأثر النط : الرسالة  موضوع

Impact of Urban Growth Boundaries on Housing Prices". 

 م9111 -هـ 9191

كلية العمارة  -في التخطيط الحضري واإلقليمي :األولىالماجستير: 
 .المملكة العربية السعودية -الدمام -الملك فيصلجامعة  -والتخطيط 

أنظمة التخطيط الحضري واإلقليمي في المملكة  : الرسالة  موضوع  
 .تصنيف نظمي:  العربية السعودية

 م9111 -هـ 9151

  - كلية العمارة والتخطيط -هندسة معمارية وتخطيط مدن :البكالوريوس: 
 .المملكة العربية السعودية -الدمام - جامعة الملك فيصل

 م9111 -هـ 9151

mailto:al_kadi@yahoo.com
http://www.abdullah-alkadi.net/
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:العلــميـةالرســـائل-3

 
(1) "Hedonic Analysis of Housing Prices Near the Portland Urban Growth Boundary،." 

Unpublished Ph. D. Dissertation، Texas A&M University، Portland State  University 

Portland، Portland، Oregan، USA (1996). 

 (2) "The Impact of Urban Growth Boundaries on Housing Price. Hedonic Analysis of 

Housing Prices Near The Portland Urban Growth Boundary، Unpublished M. Sc. Thesis. 

Portland State  University Portland، Portland، Oregan، USA.، (1987-1990). 

  بحث ،"تصنيف نظمي:  أنظمة التخطيط الحضري واإلقليمي في المملكة العربية السعودية( "7) 
 -الدمام  - جامعة الملك فيصل - كلية العمارة والتخطيط -التخطيط الحضري واإلقليمي   قسم  ، ماجستير

 (.م9111)  المملكة العربية السعودية 
 

:االهتمامالعلميةوالعمليةومجاالتوالدقيقالعامالتخصص-4

   

 اإلسكان والتنبؤات المستقبلية  السكــان والخصائص الديموغرافية :ـكـــانـاإلســكـــانوالـســ

 إدارة التنمية الحضرية  تخطيط حضري وإقليمي :الـتخـطـيـــطوالـتـنميــــة

 الطرق التراثية والتاريخية  النقل والمواصالت تخطيط :النقــــــلوالـمـواصـــالت

 تخطيط وتصميم المرافق العامة  تخطيط استعماالت األراضي :اسـتعـمــاالتومرافـــــق

 نظم وتشريعات التخطيط  اإلحصاء وتطبيقاته :طرقبحثوتشريعـــات

 (II)وأساليب التخطيط طرق   (I)طرق وأساليب التخطيط  :أســالـيـــبالـتخـطـيـــط

:   GIS & e-Services نظم المعلومات الجغرافية  الخدمات اإللكترونية 

 التنمية االجتماعية  التنمية العقارية :التـنـمـيــةالـمســتـدامـــة

  
 

(تاريخهحتى-هـ1445):األكاديميدرجــتـال-5

  
 هـ9171مـــنـــــذ  .العربية السعوديةالمملكة  -معة الدمام جا :أستاذ: 

 هـ9171 -9171 .المملكة العربية السعودية -معة الدمام جا :أستاذمشارك: 

 هـ9171 -9190 .المملكة العربية السعودية -الدمام  - جامعة الملك فيصل :أستاذمساعد: 

 ـه9190 -9151 .المملكة العربية السعودية -الدمام  - جامعة الملك فيصل :محاضر: 

 هـ9151 -9159 .المملكة العربية السعودية -الدمام  - جامعة الملك فيصل :معيد: 
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(تاريخهحتى-هـ1441):المهنيةالجمعيات-6

  
 حتى اآلن -هـ 9151 .الجمعية السعودية لعلوم العمران عضو: 

 حتى اآلن -هـ 9193 .عضو اللجنة الهندسية السعودية: 

 حتى اآلن -هـ 9171 . عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار: 

 حتى اآلن  -هـ 9177 (فرع المنطقة الشرقية)رئيس الجمعية السعودية لعلوم العقار : 

  

:ريةالتقديوالجوائزالمنح-7

  
 م7597 . الحصول على درع المنظمة العربية للصناعة والتعدين: 

  في تخطيط المدن من جامعة ةالدكتورا  على  للحصول  دراسية  منحة: 
التعليم  وزارةمقدمة من  ،بورتالند الحكومية بالواليات المتحدة األمريكية

 .الدمام - جامعة الملك فيصل - العالي

 م9110 – 9119

مجال جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود للتفوق العلمي في : 
 .رسالة الماجستيرالعلمي لالبحث 

 م9115

  

:المهنيةالدورات-8

  
الجغرافية المعلومات نظم استخدام في دوراتمتخصصة على الحصول

GIS:أمريكا-بواليةواشنطن-
 

Introduction to Arc Info :  م9119 أكـتــوبـر .(أنظمة معلومات جغرافية)مقدمة آرك فيو 

Introduction to Arc View :  م9110ر ــــــايـين .(أنظمة معلومات جغرافية)مقدمة آرك إنفو 

Programming With Avenue for GIS : م9110ر ــــــايـين .البرمجة بلغة أفينيو 

Advanced Arc Info :  م9110 يـونـيــــو .(أنظمة معلومات جغرافية)آرك إنفو متقدم 

  
  الحصولعلىدوراتمتخصصةألعضاءهيئةالتدريسفيطرقالتعليم:

 
 البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة تدريس جامعة الملك فيصل والمنعقد في :

.جامعة بورتالند بوالية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية  
 م7551 يـولـيــــو
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 البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة تدريس جامعة الملك فيصل والمنعقد في :
.بورتالند بوالية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية جامعة  

 م7595 يـولـيــــو

جامعة  والمنعقد في الدمامالبرنامج التدريبي ألعضاء هيئة تدريس جامعة : 
.بورتالند بوالية أوريغون بالواليات المتحدة األمريكية  

 م7597 ـيــــونيـو

(تاريخهحتى-هـ1445):األنشطةالتدريسية-1

 

 :مرحلةالماجستيرالتدريسل1-1

 

  مادة التصميم(Planning Studio) - جامعة الدمام – كلية العمارة والتخطيط. 

  تشريعات وإدارة التخطيط(Planning Administration and Legislation )-  كلية

 .جامعة الدمام - العمارة والتخطيط

  أنظمة المعلومات الجغرافيةGIS- جامعة الدمام – العمارة والتخطيط كلية. 

  جامعة الدمام – كلية العمارة والتخطيط -تحليل استعماالت األراضي. 

  جامعة الملك سعود -التنمية العقارية واستعماالت األراضي لطالب برنامج العقار. 
 

 :البكالوريوسمرحلةالتدريسل1-2

 

  لطالب السنة الرابعة قسم العمارة ( 3)مادة التصميم رقم .Studio VII 

  لطالب السنة الرابعة قسم العمارة ( 1)مادة التصميم رقمStudio VIII. 

  لطالب سنة التخرج قسم العمارة ( 95)مادة التصميم رقمStudio X. 

  مادة التصور الذهني للمدينة(City Image )ي واإلقليميلطالب قسم التخطيط الحضر . 

   مقدمة التخطيط الحضري(Introduction to Urban Planning.) 

  مادة اإلنشاء للمباني الخرسانية(7(  )Structure III: Concrete ) لطالب كلية العمارة

 .والتخطيط

  مادة اإلنشاء للمباني الحديدية(1(  )Structure IV: Steel  ) لطالب كلية العمارة

 .والتخطيط

 الخرائط  مادة علم(Cartography ) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية

 .العمارة والتخطيط

  مادة إدارة النمو الحضري(Growth Management ) لطالب قسم التخطيط الحضري

 .واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط

  9)مادة التصميم رقم( )(Planning Studio V  لطالب قسم التخطيط الحضري

 .ليمي بكلية العمارة والتخطيطواإلق

  تشريعات وإدارة التخطيطPlanning Administration and Legislation).) 

  رسومات التخطيط  العمراني(Planning Graphics ) لطالب قسم التخطيط الحضري

 .واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط
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  (:المستوى األول)طرق وأساليب التخطيط(І) (Methods & Planning  

Techniques) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط. 

  (:المستوى الثاني)طرق وأساليب التخطيط(П) (Methods & Planning  

Techniques) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط. 

  التنمية والسكان(Population and Development ) لطالب قسم التخطيط الحضري
 . واإلقليمي بكلية العمارة

 

:المنشورةاألبحاثالكتبو-14

 

:المنشورةالكتب14-1

  
 ."الهجرةالنبويةالمصورة": م7597 -هـ 9171

 

:األبحاثالعلميةالمحّكمةالمنشورة14-2

 
توثيقاكتشافاألميالالحجريةعلى"–العلمية لجامعة الملك خالد مجلة ال:  م7597 -هـ 9177

طريقالقوافلمنمكةالمكرمةإلىالمدينةالمنورةباستخدامأنظمة
".الرصدالعالميةوأنظمةالمعلوماتالجغرافية

مفهوماالتجاهاتالجغرافيةفيالقرآن" – عبدالعزيزجامعة الملك مجلة :  م7597 -هـ 9177
الكريم والسيرة: فيالقرآنالكريم ذكرها ألحداثورد تطبيقاتميدانية
 ".النبوية

 - صدار العلوم األساسية والتطبيقيةإ – فيصلجامعة الملك العلمية لمجلة ال:  م7597 -هـ 9177
آليةمتقرحةالستخدامالخرائطالتاريخية"عشر العدد األول، الرابعالمجلد 

مواق وتسجيل تتبع رقعفي خرائط على التراثية حديثةيمالمعالم ة
 ".دراسةحالةالمدينةالمنورة:باستخدامتقنياتالمعلوماتية

 الرابعالمجلد  - فرع العمارة والتخطيط – سعودجامعة الملك مجلة :  م7597 -هـ 9177
"،ونعشروال خريطة أول لطريقإنتاج المكانية للمعالم شاملة رقمية

 النبوية العالميةالهجرة الرصد أنظمة المعلوماتGPSباستخدام ونظم
 ".GISالجغرافية

 -وم األساسية والتطبيقية لصدار العإ -العلمية لجامعة الملك فيصل مجلة ال:  م7599 -هـ 9177
دراسة:خرائططريقالهجرةالنبوية"،الثانيالعدد  - المجلد الثاني عشر

 ".تتبعيةوتحليليةللمحاوالتالرسوميةالسابقة

،العدد الثالث والثالثون -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة :  م7595 -هـ 9179
التتبعالمكانيوالزمانيلمعالمطريقالهجرةالنبويةفيرواياتالعلماء"
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 ".باستخدامأساليبالتحليلالكمّيوالبياني-هـ1313-151للفترة

خصائصالنجاحفيإنجاز"مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، :  م7553 -هـ 9171
المشروعاتالكبرى األحزاب: الخندقفيغزوة لحفر هندسية ، "رؤية

 .عبد اللطيف، محمود: شتراك معباال

 :ص ص) 9العدد  1المجلد  -المجلة العلمية  -الملك فيصل مجلة جامعة :  م7553 -هـ 9171
العواملالمؤثرةفيتفاوتإيجارالوحداتالسكنيةفيمدن"، (97-31

الجار : باالشتراك مع ،"المملكةالعربيةالسعودية،الدماموالخبروالهفوف
 .هللا، أحمد

ص ص )العدد التاسع عشر  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة :  م7550 -هـ 9170
باعتباره"، (797-701  الشمال إلى الشرق اتجاه من للتحول دراسة

 ."التوقيتوالكيفيةواآلثار:مرجعيةجغرافيةمعاصرة

ص ) 9العدد -9المجلد  -مصر -جامعة المنيا -المجلة العلمية لكلية الهندسة:  م7550 -هـ 9170
المنورة"، (993-957ص  المدينة في للمساجد الخصائصالتخطيطية

 ."فيعهدالرسولصلىهللاعليهوسلم

ص ) 9العدد  -77المجلد -مصر -جامعة أسيوط  -مجلة العلوم الهندسية :  م7559 -هـ 9170
الجغرافية"، (7571-7591 :ص المعلومات نظم فيGISاستخدام

الحضريةالتنمية بالمناطق االجتماعية الخيرية: الجهات حالة دراسة
 ."بالمنطقةالشرقيةبالمملكةالعربيةالسعودية

ص ) 7العدد  97المجلد  -العلوم الهندسية  -مجلة جامعة الملك عبدالعزيز :  م7559 -هـ 9179
العواملالمؤثرةفيتفاوتإيجارالوحداتالسكنيةفي"، (91- 7 :ص

 .الجار هللا، أحمد، والضيوفي، عطية: باالشتراك مع ،"الدماممدينة

العواملالمؤثرةفيتفاوت"العلوم الهندسية،  -مجلة جامعة الملك سعود :  م7559 -هـ 9179
، الجار هللا، أحمد، والضيوفي: ، مع"إيجارالوحداتالسكنيةفيمدينةالخبر

 .عطية

 

:لمؤتمراتوندواتعلميةمحّكمةاألبحاثالمنشورةالمقدمة14-3

كلية العمارة والتخطيط، جامعة  -المجلد الخامس  -ندوة عمارة المساجد  : م9111 -هـ 9191
تحليلالعالقةبينمواقع"، (905-911ص ص )الملك سعود، الرياض 

: ، باالشتراك مع"المساجدوأسعاراألراضيفيمدينةإسالميةمعاصرة
 .الجار هللا، أحمد

:األبحاثالمقدمةللمؤتمراتوالندواتالعلمية14-4

ورشة اإلعداد والمشاركة في ، تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة:  م7590 -هـ 9173
معهد خادم ،"تسهيلالصالةفيالروضةوزيارةالقبرالشريف" عمل
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، المملكة المدينة المنورة، الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
 9هـ الموافق  9173 األولى جمادى 79 الثالثاء ،العربية السعودية

 .م7590مارس 

طريقالهجرةالنبويةمن"دارة الملك عبد العزيز، حلقة نقاش عن:  م7590 -هـ 9173
ضمن األطلس التاريخي للسيرة النبوية، مركز "مكةحتىواديالخرار

-العربية السعودية الثالثاءتاريخ مكة المكرمة، مكة المكرمة، المملكة 
.م1/7/7590-7هـ الموافق  9173ربيع الثاني  79-77الخميس 

،من اإلندثار إلى اإلزدهار: للتراث العمراني الخامسالملتقى الوطني  : م7599 -هـ 9173

من:الطرقالتراثيةتحقيقمواقعالمساجدالتاريخيةعلى"
باستخدامأنظمةالرصدإلىمكةالمكرمةمدينةالمنورةال

العربية المملكة  - بريدة،"العالميةوأنظمةالمعلوماتالجغرافية

م، 7/97/7599 -75/99/7599الموافق  7/9173/ 79-93السعودية، 
المملكة  - أبها م9/97/7599الموافق  91/7/9179: تاريخ اإللقاء

 .العربية السعودية

،لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية العاشرالملتقى :  م7599 -هـ 9170
،"Navigate Hajjالمرشدالرقميالتفاعليالمكانيللحجوالعمرة"

 14-11هـ الموافق 9170 رجب 79-77المنعقد بالدمام خالل الفترة  

.م7599مايو 

،ربية السعوديةلنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة الع العاشرالملتقى : م7599 -هـ 9170
 رجب 79-77المنعقد بالدمام خالل الفترة  ،"الهجرةالنبويةالمصورة"

.م7599مايو  14-11الموافق هـ 9170

توثيق وتصنيف وإحياء مواقع : للتراث العمراني الرابعالملتقى الوطني  : م7591 -هـ 9170

توثيقاألميالالحجريةعلىطريقالقوافلمن"،التراث العمراني
مكةالمكرمةإلىالمدينةالمنورةباستخدامأنظمةالرصد

العربية المملكة  - أبها،"العالميةوأنظمةالمعلوماتالجغرافية

: م، تاريخ اإللقاء1/97/7591 -9الموافق  7/9170/ 97-1السعودية، 
.العربية السعوديةالمملكة  - أبها م7/97/7591الموافق  99/7/9179

الحفاظ"،الحفاظ العمراني على التراث في الشرق األوسطملتقى  : م7591 -هـ 9179
علىاألميالالحجريةالتراثيةعلىطريقالقوافلمنمكة

، كلية "رؤيةللتنميةالمستقبلية:المكرمةإلىالمدينةالمنورة

 95/0/9179العربية السعودية، المملكة  - الدمامجامعة  –التصاميم 
الموافق  95/0/9179: م، تاريخ اإللقاء95/1/7591الموافق 
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.العربية السعوديةالمملكة  - الدمام م95/1/7591

 The Practices and"،المسؤولية اإلجتماعية الثانيملتقى  م7591 -هـ 9179

Experiences of Inspiring Philanthropy" ، أرامكو السعودية
الموافق  هـ 9/0/9179-75/9العربية السعودية، المملكة  -الظهران  –

الموافق  75/9/9179: تاريخ اإللقاءم، 79/7-9/1/7591
.العربية السعوديةالمملكة  - الظهران م79/1/7591

المساهمةالعلميةللتراث"،الملتقى الوطني الثالت للتراث العمراني : م7597 -هـ 9179
عهدفياستخدامالخرائطالتاريخيةللمدينةالمنورة:العمراني
كمثالالتخطيطيةللمساجدالستنباطالمعاييرالرسول
 7/9179/ 1-9العربية السعودية، المملكة  - المدينة المنورة،"تطبيقي

الموافق  3/7/9179: م، تاريخ اإللقاء97/97/7597 -1الموافق 
.العربية السعوديةالمملكة  - المنورة لمدينةا م95/97/7597

وسيلة لمواكبة  تكنولوجيا المعلومات :السادس الدولي المؤتمر العربي:  م7597 -هـ 9171
مركز"، جاللة الملك محمد السادستحت رعاية  .التطور واإلبداع

الدمام بجامعة المكانية الدراسات المعرفي: التطرير في للمساهممة
واإلجتماعي  70-71المغربية، المملكة  - بالرباط، "واإلقتصادي

 79/97/9171: تاريخ اإللقاء، م79/95/7597 -71الموافق  97/9171
 .المغربيةالمملكة  - الرباط م75/99/7597الموافق 

وسيلة لمواكبة تكنولوجيا المعلومات  :السادس الدولي المؤتمر العربي:  م7597 -هـ 9171
مشروعاألمير"، جاللة الملك محمد السادستحت رعاية  .التطور واإلبداع

ف بن الميسرةمحمد  للمساكن هد مستدامة: المملكة  - بالرباط، "تنمية
تاريخ ، م79/95/7597 -71الموافق  97/9171 70-71المغربية، 

المملكة  - الرباط م79/99/7597الموافق  70/97/9171: اإللقاء
 .المغربية

جغرافي  تنحو نظام معلوما: دارة الملك عبد العزيز، ورشة عمل بعنوان:  م7597 -هـ 9171
آليةلتتبعمواقعالمعالمالتراثية": تاريخي لمكة المكرمة والورقة بعنوان

منالخرائطالتاريخيةوتوقيعهاعلىخرائطرقميةحديثةباستخدامنظم
 -بمكة المكرمةلمنعقد ا"دراسةحالةمكةالمكرمة:المعلوماتالجغرافية

الموافق هـ 9171جمادى الثاني  79المملكة العربية السعودية خالل الفترة 
 .م7597مايو 9

 ،الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي بالتعاون مع جامعة الدمام:  م7597 -هـ 9171
ورقة الو ،التعليم فوق الثانوي لضمان الجودة في الثالث الدوليالمؤتمر 
العالي" :بعنوان التعليم في الجودة دعم الدمام: جامعة تجربة لمنعقد ا"

جمادى الثاني  91-93المملكة العربية السعودية خالل الفترة  - بمدينة الدمام
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 .م7597 أبريل 71-73الموافق هـ 9171

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية،  الثامنالملتقى الوطني :  م7597 -هـ 9171
الموسوعةالرقمية-الرقميةألماكنتنزلآياتالقرآنالكريملخارطةا"

خالل  لمنعقد بالدمام، ا"تنزلآياتالقرآنالكريموأزمانالتفاعليةألماكن
 .م7597أبريل  93-99الموافق هـ 9171جمادى الثاني  3-9 الفترة 

 :عنوان الورقة جامعة الدمام، الملتقى الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي،:  م7597 -هـ 9171
العلمي" البحث كلية اآلداب، الدمام، المملكة العربية  ،"خصائصنجاح

مارس  0-7 الموافقهـ  9171ربيع الثاني  71-75السعودية األربعاء 
7597. 

"دياربنيسعدحلقةنقاشحولتحديدموقع"لعزيز، دارة الملك عبد ا:  م7597 -هـ 9171
مركز تاريخ مكة المكرمة، مكة  ضمناألطلسالتاريخيللسيرةالنبوية،

الموافق هـ  9171محرم  79المكرمة، المملكة العربية السعودية األربعاء 
 .م9/97/7597

الملتقىاألولللبنيةالتحتية"اللجنة الوطنية ألنظمة المعلومات الجغرافية، :  م7597 -هـ 9171
المملكة  - ، الرياض"تجاربالجهاتالحكومية:الوطنيةللبياناتالمكانية

 .م7/97/7597الموافق  هـ91/9/9171، العربية السعودية

قياسانحسار" :عنوان الورقة. ملتقى استدامة الزراعة بواحة األحساء:  م7597 -هـ 9177
الزراعية التاريخالرقعة وأنظمةعبر الصناعية األقمار تقنية باستخدام

الجغرافية ، العربية السعوديةالمملكة  - ، األحساء"المعلومات
 .م91/99/7597الموافق  هـ71/97/9177

دور"حلقة نقاش بعنوان : جامعة الملك سعود -الجمعية الجغرافية السعودية:  م7597 -هـ 9177
 مقارنة علم في وإسهاماته الجغرافيا المملكة  - ، الرياض"األديانعلم

 .م79/1/7597الموافق  1/99/9177، العربية السعودية

استخدام نظم المعلومات الجغرافية : 7597ملتقى نظم المعلومات الجغرافية :  م7597 -هـ 9177
مرشدالرقميالمكانيالتفاعليال" :عنوان الورقة. في الخدمات اإللكترونية

 والمدينة المكرمة المقدسةلمكة والمشاعر  - ، مكة المكرمة"المنورة
 .م97/1/7597الموافق  79/95/9177، العربية السعوديةالمملكة 

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  السابعالملتقى الوطني :  م7597 -هـ 9177
باستخدامأنظمةالمعلوماتدرباألنبياءالرصدالمكانيلمعالم"السعودية، 

 خالل الفترة لمنعقد بالدمام، ا"GPSوأنظمةالرصدالعالميةGISفيةالجغرا
مايو  9إلى  7597أبريل  71 الموافق هـ9177جمادى الثاني  1-95

 .م7597

حنين"دارة الملك عبد العزيز، :  م7597 -هـ 9177 غزوة موقع تحديد نقاشحول "حلقة
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مركز تاريخ مكة المكرمة، مكة  ضمناألطلسالتاريخيللسيرةالنبوية،
 هـ 9177ربيع الثاني  79المكرمة، المملكة العربية السعودية األربعاء 

 .م91/7/7597الموافق 

دور المعلومات : للمعلومات الصناعية والشبكات الخامس المؤتمر العربي:  م7597 -هـ 9177
محمد  جاللة الملكتحت رعاية  .تصاالت للتحول إلى مجتمع المعرفةواال

والمدينةال"، السادس المكرمة لمكة التفاعلي المكاني الرقمي مرشد
المقدسة والمشاعر  73-79المغربية، المملكة  - بالرباط، "المنورة

 79/9/9177: تاريخ اإللقاء، م77/97/7599 -75الموافق  9/9177
 .المغربيةالمملكة  - الرباط م75/97/7599الموافق 

ضمن"طرقالحجودروبهحلقةنقاشحول"الملك عبد العزيز، دارة :  م7599 -هـ 9177
الشريفين والحرمين الحج مكة المكرمة، المملكة العربية  ،موسوعة

 .م1/97/7599-3الموافق  .هـ 9177محرم  97-97السعودية، 

النادي األدبي الثقافي بجدة بالتعاون مع جمعية مراكز األحياء بمنطقة مكة  : م7599 -هـ 9177
"، المكرمة الجغرافية المعلومات أنظمة علىGISتطبيق التعرف في

القوافل طريق على األثرية المملكة العربية  -محافظة خليص -"المواقع
 .م1/0/7599هـ الموافق 1/3/9177: تاريخ اإللقاء، السعودية

ألنظمة المعلومات الجغرافية في المملكة العربية  السادسالملتقى الوطني  : م7599 -هـ 9177
بإقليم"السعودية،  القوافل طريق على الحجرية األميال اكتشاف توثيق

الحجاز : العالمية الرصد أنظمة المعلوماتGPSباستخدام وأنظمة
جمادي األولي  77-75 ، خالل الفترةفي الخبر المنعقد ،"GISالجغرافية

 79/9/9177: تاريخ اإللقاء، 7599إبريل  70-71هـ الموافق 9177
79/1/7597. 

مؤسسة الملك عبدهللا  ،جتماعيةالندوة األولى لتجارب المساكن اال : م7599 -هـ 9177
رالمساكنالميسرةفيالتنميةأث"لإلسكان التنموي لوالديه، 

 .الرياض خالل الفترةالمنعقدة في  ، "قتصاديةجتماعيةواالاال

، "متطلبات التعليم في ظل مجتمع المعرفة: "الملتقى التربوي التعليمي الرابع : م7599 -هـ 9177
الغرفة ، أرامكو السعوديةبالشراكة مع  والتعليماإلدارة العامة للتربية 

، "القيادةمنخاللالبيئةالمدرسية"، بالمنطقة الشرقية الصناعية التجارية
هـ الموافق 9177جمادى األولى  73-70في  الدمام خالل الفترة  المنعقد
 .م7599مايو  9 - أبريل 75

الغرفة التجارية  ،ة والمساكن المستدامةيرانعمالندوة األولى للتنمية ال : م7595 -هـ 9179
المساكن" ،بالتعاون مع جامعة الدمامالصناعية بالمنطقة الشرقية  دور

الدمام  لمنعقدة في، ا"العمرانيةوالمساكنالمستدامةالميسرةفيالتنمية
 .م7595 أكتوبر 73-79هـ الموافق 9179ذو القعدة  91-93خالل الفترة 
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 .7595أكتوبر  79/هـ9179ذو القعدة  93: تاريخ اإللقاء

، ESRI   (GIS)المؤتمر السنوي العالمي الثالثون لمستخدمي برامج  : م7595 -هـ 9179
"Using GIS: A Chain of Equidistant Milestones Discovered"

 .أمريكا –والية كاليفورنيا  -سان ديغو  -

المعالم" ،(The Second Planning Day)يوم التخطيط الثاني  : م7595 -هـ 9179 تنمية
المستدامة الشاملة التنمية لتحقيق كمدخل التراثية إقليم: حالة دراسة

 النبوية الهجرة السعوديةطريق العربية لعمارة كلية ا - "بالمملكة
جمادى  -91، خالل الفترة الدمام ، المنعقد فيجامعة الدمام -والتخطيط 

 .م7595 يونيو-9هـ الموافق 9179 الثاني

الوعي" ،(The Second Planning Day)يوم التخطيط الثاني  : م7595 -هـ 9179
بالمملكةاال  الحضرية المناطق على المحافظة وسياسات جتماعي

محاضرة تم القاؤها نيابة عن صاحبة السمو الملكي "العربيةالسعودية
، جامعة الدمام -عمارة والتخطيطكلية ال -األميرة نوف بنت محمد بن فهد

-9هـ الموافق 9179جمادى الثاني -91خالل الفترة ، الدمام المنعقد في
 .م7595يونيو 

الملتقى الوطني الخامس ألنظمة المعلومات الجغرافية في المملكة العربية  : م7595 -هـ 9179
اال"السعودية،  الكريممفهوم القرآن في  المنعقد في ،"تجاهاتالجغرافية

 71-70هـ الموافق 9179جمادي األولى  99-97خالل الفترة ، الخبر
 .م7595أبريل 

الملتقى الوطني الخامس ألنظمة المعلومات الجغرافية في المملكة العربية  : م7595 -هـ 9179
األثرية"السعودية،  المعالم على للتعرف التاريخية الخرائط ، "استخدام
أبريل  71-70هـ الموافق 9179األولى  جماديالخبر،  المنعقد في

 .م7595

جتماعيالوعياال". المؤتمر العالمي للتراث العمراني في الدول اإلسالمية : م7595 -هـ 9179
"وسياساتالمحافظةعلىالمناطقالحضريةبالمملكةالعربيةالسعودية

نيابة عن صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت  االتقاؤهمحاضرة تم 
 جمادى اآلخرة 91-1خالل الفترة ، الرياض، المنعقد ببن فهدامحمد 
 .م7595مايو  71-77هـ الموافق 9179

كمدخل" ،الملتقى الدولي األول لتخطيط المدن : م7595 -هـ 9179 التراثية المعالم تنمية
المستدامة الشاملة التنمية لتحقيق الهجرة: طريق إقليم حالة دراسة
 70-71خالل الفترة المنعقد بالجبيل، ، "النبويةبالمملكةالعربيةالسعودية

 .م7595يناير  97-95هـ الموافق 9179محرم 

المؤتمر العربي الرابع للمعلومات الصناعية والشبكات تحت رعاية خادم  : م7551 -هـ 9179
في"الحرمين الشريفين،  وقيمتها التاريخية لآلثار المعلوماتي التدوين
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السياحة صناعة : المنورة للمدينة األثري المنعقد ، "نموذجا أالتاريخ
ديسمبر  77-75هـ الموافق 9179محرم  9-7خالل الفترة ، الرياضب

 .م7551

   ESRIالمؤتمر السنوي العالمي التاسع والعشرون لمستخدمي برامج  : م7551 -هـ 9175

(GIS) ،"Historic Maps: A Prototype is Considered for Medina"، 
 .أمريكا –والية كاليفورنيا  -سان ديغو المنعقد في 

ودورها في دعم اتخاذ القرارات الرقمية ندوة نظم المعلومات الجغرافية  : م7551 -هـ 9175
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والهيئة العربية السعودية )المكانية 

المواقع"، (للمواصفات والمقاييس لعنونة جغرافي ترميز نظام تطوير
العربية بالمملكة المكانية التنمية فيإدارة ، المنعقدة "السعوديةوتطبيقه

هـ الموافق 9175 ربيع األول 77-79خالل الفترة بشرم الشيخ، مصر، 
 .م7551مارس  93-91

الندوة الوطنية للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع  : م7551 -هـ 9171
بعنوان تطبيق نظم المعلومات الجغرافية  ،(األيزو)المنظمة الدولية للتقييس 

القياسي"، والورقة كانت بعنوان GISالرقمية  العربي الميل اكتشاف

 أنظمة  3-9المنعقدة بالرياض، خالل الفترة ، "GIS - GPSباستخدام
 .م7551مايو  97-95هـ الموافق 9171جمادى األولى 

الندوة الثانية لإلسكان الخيري والميسر بالمملكة العربية السعودية، :  م7551 -هـ 9171
خبرةمكتسبةمن-فلسفةتصميماإلسكانوتأثيرهاعلىالسّكان"

، "بنعبدالعزيزللمساكنالميسرةمشاريعاألميرمحمدبنفهد

-22هـ املوافق 9221ربيع الثاني  22-22خالل الفرتة المنعقدة بالخبر، 

 .م2332ل أبري 03

الملتقى الوطني الثالث لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، :  م7551 -هـ 9171
الرصدالمكانيلمعالمطريقالهجرةالنبويةباستخدامأنظمةالمعلومات"

خالل الخبر،  المنعقد في، "GPSوأنظمةالرصدالعالميةGISالجغرافية
 .م7551أبريل  1-3هـ الموافق 9171ربيع األول  7-9الفترة 

خدماتإلكترونية"الملتقى الثالث للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية،  : م7551 -هـ 9171
الجغرافية بالمواقع  لمنعقد فيا، (Location Based Services)"ترتبط

فبراير  73-70هـ الموافق 9171صفر  75-91خالل الفترة الخبر، 
 .م7551

أهدافتحقيقدورالخدماتاإللكترونيةفي"ندوة اإلصالح اإلداري،  : م7551 -هـ 9171
.الشرقيةإمارة المنطقة  - "اإلصالحاإلداري
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 - "دراسةالرؤيةالمستقبليةللمجلسالبلديوتطويرإجراءاتالعملفيه": م7551 -هـ 9171
.الدمام ،المجلس البلدي للمنطقة الشرقية

نظام"الشركة السعودية للكهرباء،  -الملتقى الخامس لخدمة المشترك : م7553 -هـ  9171
للعن الجغرافي فيالترميز وتطبيقاته المكانية ، "الكهرباءداءخدماتأونة
هـ 9171ذو القعدة  70 المملكة العربية السعودية -المنعقد بمدينة الهفوف

 م7553ديسمبر  9الموافق 

مستقبلالدراسات"جامعة الملك خالد،  –ملتقى مراكز النمو بمنطقة عسير  : م7553 -هـ  9173
المساحيةلمراكزالنمووتطورهامنخاللصوراألقمارالصناعيةوقواعد

 .أبها، المنعقد بمدينة "فيةاالبياناتالجغر

الرؤية". بإمارات المناطق إلدارات التطوير اإلداري الوطني الملتقى : م7550 -هـ 9173
المملكة العربية  -الدمام -إمارة المنطقة الشرقية-"اإلداريةفيالواجبالوطني

 .م7550فبراير  71-70هـ الموافق 9173محرم  71-73 .السعودية

فيGISلمعلوماتالجغرافيةتطبيقاتأنظمةا"، ESRIمؤتمر مستخدمي  : م7559 -هـ 9170
"جتماعيبالمملكةالعربيةالسعوديةالمجالاال

(Applying GIS in Social Welfare in Saudi Arabia)- الكويت. 

الصيغةاإلكترونية"الملتقى األول للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية،  : م7559 -هـ 9170
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"جتماعيةللخدمةاال

نحوتطبيق": الملتقى الثاني للجهات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة بعنوان : م7551 -هـ 9179
االجتماعية للخدمة مشروع": والمشاركة كانت بورقة بعنوان ".أفضل
.المملكة العربية السعودية -المدينة المنورة  - "التوجيهواإلنتاجاألسري

قياساألداءاإلداري"الملتقى األول للتطوير اإلداري إلمارات المناطق،  : م7551 -هـ 9179
 .المملكة العربية السعودية -الدمام  -"والئحةاألهدافالمتوازنة

تطويرنظامترميز"المؤتمر الدولي الثالث ألنظمة المعلومات الجغرافية،  : م7551 -هـ 9179
 Developing a)"يةالسعوديةلتسميةالمواقعالجغرافيةبالمملكةالعرب

Nation-Wide Geographic Coding System in Saudi Arabia) 
 .مملكة البحرين -المنامة  -

نظامعالميلترميز"في الشرق األوسط وأفريقيا،  ESRIمؤتمر مستخدمي  : م7551 -هـ 9179
 -دبي  - (Global Geographic Coding System)"المواقعالجغرافية

 .اإلمارات العربية المتحدة

اإلسكان"الشبكة األوربية ألبحاث اإلسكان جامعة كامبريدج،  : م7551 -هـ 9179 معايير
السعودية العربية المملكة في الدخل لمحدودي الميسر "(Affordable 

Housing Standards for Low-Income Communities in Saudi 
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Arabia)-  انيابريط –كامبريدج.  

جتماعيالوعياال"الصندوق الوطني الخيري بالمملكة العربية السعودية، :  م7551 -هـ 9171
السعودية العربية بالمملكة الفقر بمسألة اجتماعي: حوار  دراسة ،"في

المملكة العربية  -الرياض -جتماعيةمرفوعة إلى معالي وزير الشؤن اال
 .السعودية

الصندوقالوطني"الصندوق الوطني الخيري بالمملكة العربية السعودية،  : م7551 -هـ 9171
 .المملكة العربية السعودية -الرياض -"الخيريمنمنظورعلميمتخصص

لقاء مديري ورؤساء الشركة السعودية للكهرباء وإدارة المياه بالمنطقة  : م7551 -هـ 9171
 -الدمام  -("األرضقطعة)الرقمالمميزللموقعالجغرافي" ،الشرقية

 .المملكة العربية السعودية

تطبيقي"الصندوق الوطني الخيري  : م7557-هـ 9171 علمي منظور من الفقر  -"معالجة
 .المملكة العربية السعودية -الرياض

طرق"الملتقى الوطني األول لرعاية السجناء بالمملكة العربية السعودية،  : م7557 -هـ 9177
لرعايةأسرالسجناءتنشيطمصادر الموارد وتنمية  -الرياض - "الدعم

 .المملكة العربية السعودية

تنمية"الملتقى السنوي األول للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة،  : م7557 -هـ 9177 إدارة
بالمؤسساتالخيرية الموارد ومقوماتنجاحها: أدائها تحليل المدينة  -"

 .السعوديةالمملكة العربية  -المنورة 

وزارة الشؤون  -الملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية  : م7557 -هـ 9177
االجتماعي"االجتماعية،  العمل في مميزة تحت رعاية خادم  "تجارب

 .المملكة العربية السعودية -الرياض  -الحرمين الشريفين 

"الطفولةوالتحضرفيالعالمالعربي" ،مؤتمر األطفال والمدينة:  م7557 -هـ 9177
(Childhood Versus Urbanism in the Arab World)- األردن  -عمان. 

، ESRI GISالمؤتمر السنوي العالمي الواحد والعشرون لمستخدمي برامج  : م7559 -هـ 9177
الخاصة" الظروف ذوي لخدمة الجغرافية المعلومات أنظمة "استخدام

(Utilizing GIS to Serve The Disabled Persons) -  والية  -سان ديغو
 .أمريكا -كاليفورنيا 

 ESRIالمؤتمر السنوي العالمي الواحد والعشرون لمستخدمي برامج  : م7559 -هـ 9177

GIS  ،"السياحة لخدمة الجغرافية المعلومات أنظمة  GISاستخدام

Serves Tourism "،سان ديغو -عبدالباقي ،التيسان: باالشتراك مع- 
 .أمريكا -والية كاليفورنيا

للمعاقين"ملتقى الوطني لجمعية العمران، ال : م7559 -هـ 9179 العمرانية البيئة -"تهيئة
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 .المملكة العربية السعودية -الدمام 

في"ملتقى منسوبي القطاعات الحكومية،  : م7559 -هـ 9179 التقنيات استخدام أهمية
 .المملكة العربية السعودية -األحساء  –"الخدماتالمكانيةواإلنسانية

الملتقى الوطني بمناسبة مرور عشرون عاماً على تولي خادم الحرمين :  م7555 -هـ 9179
عمل" ،(رحمه هللا تعالى)الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز  تطور

الحرمينالشريفينالجمعياتوالمؤسسات خادم  - "االجتماعيةفيعهد
 .المملكة العربية السعودية -الخبر

االجتماعية" ،الندوة األولى للتخطيط والتنمية االجتماعية : م7555 -هـ 9179 الخدمة أهمية
المملكة  -مكة المكرمة  -جامعة أم القرى  - "والمستقبلالوظيفيلخريجيها

 .العربية السعودية

، ESRI(GIS)المؤتمر السنوي العالمي العشرون لمستخدمي برامج  : م7555 - هـ9179
 Finding a Location Viaالتعرفعلىالمواقعمنخاللآركفيو"

Arc View GIS" -  أمريكا -والية كاليفورنيا  -سان ديغو. 

أنظمة"اللقاء السنوي األول للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية،  : م7555 -هـ 9179 استخدام
 الجغرافية االجتماعيةGISالمعلومات التنمية المملكة  -الدمام  - "في

 .العربية السعودية

العمل" ،وزارة الشئون االجتماعية -أسبوع العمل االجتماعي  : م7555 -هـ 9175 معوقات
 .المملكة العربية السعودية -الخبر - "اإلجتماعي

، ESRI  (GIS)المؤتمر السنوي العالمي التاسع عشر لمستخدمي برامج : م9111 -هـ 9175

Utilizing GIS in Social Welfare Organizations" "-  سان ديغو- 
 .أمريكا -والية كاليفورنيا 

استخداماتأنظمةالمعلوماتالجغرافية" ،مؤتمر الهالل األحمر السعودي : م9111 -هـ 9175
GIS االستجابة اإلغاثيةفي القضايا في  -المدينة المنورة  - "السريعة

 .المملكة العربية السعودية

استخداماتأنظمةالمعلوماتالجغرافية" ،مؤتمر الهالل األحمر السعودي : م9111 -هـ 9191
GISبالهاللاألحمر المتصل موقع المملكة العربية  -الخبر - "فيتحديد

 .السعودية

"أثرالنطقالعمرانيةعلىأسعارالمساكن"المؤتمر العالمي للعقار،  : م9113 -هـ 9191
 The Impact of Urban Growth Boundaries on Housing Prices))

 .الواليات المتحدة األمريكية -والية كاليفورنيا -مدينة بيركلي -
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:مشروعاتالبحوثالمدعمة14-6

" : م7599 -هـ 9177 طرق الشريفين:ودروبهالحج والحرمين الحج موسوعة ، "ضمن
المملكة  -الرياض  -صدارات دراة الملك عبدالعزيز ضمن إمشروع بحثي 
 .العربية السعودية

النبوية" : م7599 -هـ 9177 الهجرة طريق التاريخي: األطلس ضمن وزماني مكاني تتبع
 –صدارات دراة الملك عبدالعزيز ضمن إمشروع بحثي  ،"النبويةللسيرة
 .المملكة العربية السعودية -الرياض

التنمية" : هـ9171-9175 إدارة في وتطبيقه المواقع لعنونة جغرافي ترميز نظام تطوير
 ، مشروع بحثي مدعم من مدينة الملك"المكانيةبالمملكةالعربيةالسعودية

 .محمود ،عبداللطيفبالمشاركة مع  -والتقنيةعبد العزيز للعلوم 

المناطق": هـ9179-9173 في األولية الصحية الرعاية مراكز لتوقيع إجرائية ضوابط
مشروع بحثي مدعم  "دراسةتطبيقية:الريفيةبالمملكةالعربيةالسعودية

بالمشاركة مع الجار هللا،  -عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا من مدينة الملك
 .خالد ،والعرفج ،والزامل، ميسلون ،أحمد

 

:مقاالتمنشورةفيوسائلإعالميةمحلية14-6

  
 ،"تحليللبعضالعواملالمؤثرةفيأسعارأراضيالمخططاتالسكنية": م9113 -هـ 9191

 .السنة الرابعة والثالثون 95301 ،جريدة الرياض

العمراني": م9110 -هـ 9193 النمو واتجاهات السنة  95197 ،جريدة الرياض ،"الجوال
 .الرابعة والثالثون

 

:اإلعدادللنشرأبحاثتحت14-7

  
لبحثاعنوانتاريخالنشرالمتوقع

 

 .النقوش الحجرية على طرق القوافل:  م7590 مــــارس

 .اكتشاف الميل الحجري العربي وأثره في تحديد الطرق التراثية:  م7590 أبــــريــل

 .الهوية العمرانية للمدن السعودية : م7590يـــونـــيـو

جتماعية افظة على الثروات االالخرائط التاريخية وأهميتها في المح : م7590أكتـــوبـر 
 .قتصادية والعمرانيةواال
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 .الخصائص المكانية آلبار المدينة المنورة في العهد النبوي : م7593 مــــارس

 .أثر الطرق القديمة في نشوء واندثار المدن : م7593 أبــــريــل

 .التطور التاريخي لخرائط المدينة المنورة:  م7593 مــــايــــو

 

:العامةوالمحاضراتوالندواتالمشاركةفيالمؤتمرات-11

التعليم"عن  عامة محاضرة:  م7597 -هـ 9177 مهنة ، جامعة الدمام، "أخالقيات
 .، إلقاء المحاضرة97/7/7597الموافق  79/7/9177

 مخرجات المرحلة الرابعة،،"لإلسكاناإلستراتيجيةالوطنية"حلقة نقاش : م7599 -هـ 9177
 9177ذي القعدة  93 .الملكة العربية السعودية – الرياض -وزارة اإلسكان

 .النقاش كعضو في حلقةالمشاركة ، 7599أكتوبر  99هـ الموافق 

 م7599 -هـ 9177
 "لقطاعاإلسكانبالمملكةالعربيةالسعوديةالوطنيةاالستراتيجية"ورشة:

 71خالل الفترة من  ، الملكة العربية السعودية – الرياض -وزارة اإلسكان
 ،.م7599أبريل  9-7هـ الموافق   9177جمادى األولى  9-ربيع الثاني

 .المشاركة بالحضور ورئاسة جلسة

جامعة ، "البرللخدماتاإلنسانيةفيجامعةأمالقرىكرسي"ورشة  : م7599 -هـ 9177
/ 99/7-97هـ الموافق  1/1/9177-3، مكة المكرمة أم القرى،

 .ورشة العملالمشاركة كعضو في  ،7599

 م7599 -هـ 9177

 

: "Health Decisions Made Easy Symposium"  مستشفى
العربية المملكة  - الرياض -الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

، 7599مارس  79هـ الموافق 9177ربيع الثاني  90، السعودية
 .المشاركة بالحضور ورئاسة جلسة

:ندوةتطويرقطاعالمعلوماتالصناعيةفيالدولالعربيةتحتشعار": م7595 -هـ 9179
الصناعية المنتجات تطوير على وأثرها المعلومات تكنولوجيا أحدث

 ،بيروت المنعقدة في  ،والتعدين العربية للتنمية الصناعيةالمنظمة ، "العربية
نوفمبر  99-1هـ الموافق   9179ذي الحجة  9-7خالل الفترة من   لبنان

 .المشاركة بالحضور ورئاسة جلسة، م7595

المستقبلية"ندوة  : م7551 -هـ 9175 وآفاقها واستخداماتها الجغرافية المعلومات  "نظم
 Jack)السيد جاك دانجرموند  (ESRI)ري زبحضور رئيس شركة إ

Dangermond)المشاركة ، الرياض شركة أزري وشركة المعمر،: ، المنظم
 .والمناقشةبالحضور 

    ESRI GISالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرون لمستخدمي برامج  : م7551 -هـ 9171
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 .بالحضورالمشاركة ، الواليات المتحدة األمريكية -سان دييغو  -

 Land use and Transportation) مؤتمر الطرق واستعماالت األراضي : م9111 -هـ 9191

Conference) -  الواليات المتحدة  -والية أوريغون  -مدينة بورتالند
 .األمريكية

 -مدينة الرياض  - "المؤتمرالعالميللطرق" ،وزارة الطرق والمواصالت : م9110 -هـ 9150
 .المملكة العربية السعودية

 

:(سابقا جامعةالملكفيصلو)بجامعةالدماماألعمالاإلدارية-12

  
 حتى تاريخة -9177 .وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع: 

 هـ9175 -9191 .وكيل عمادة شؤون الطالب: 

 هـ9175 -9191 .المكلف والتسجيل القبولوكيل عمادة  :

 هـ9175 -9191 .المكلفوكيل عمادة شئون المكتبات  :

 هـ9191 .المكلفالعمارة والتخطيط  عميد كلية: 

 هـ 9191 .المكلفوكيل كلية العمارة والتخطيط للشئون األكاديمية : 

 هـ 9191 .المكلفوكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي : 

 هـ9199 -9195 .المساعد مدير مركز الحاسب اآللي: 

  

:األكاديميةوالمؤسساتاللجانعضويةورئاسة-13

 
 هـ 9175 -9191 .لجنة المركز الترفيهي بجامعة الملك فيصلعضو : 

 هـ 9191 -9191 .رئيس لجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي بجامعة الملك فيصل: 

 هـ9191 .مواقف الطالب بجامعة الملك فيصلرئيس لجنة حّل مشكلة : 

 هـ9193 .لجنة دراسة العبء األكاديمي لكلية العمارة والتخطيطعضو : 

 هـ9193 .رئيس لجنة احتياجات مراكز الحاسب اآللي بجامعة الملك فيصل: 

 هـ9193 .لجنة وحدة أنظمة المعلومات الجغرافية بكلية العمارة والتخطيطرئيس : 

 هـ9195 .لجنة القبول لطالب كلية الطب والعلوم الطبيةرئيس :  
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 هـ9199-9151 .لجنة الشرائح بمركز الوثائق والمعلومات بكلية العمارة والتخطيطعضو : 

 هـ9199-9151 .لجنة يوم المهنة بجامعة الملك فيصلعضو : 

 هـ9199-9153 .بجامعة الملك فيصل عضو لجان الطلبة المستجدين بالكليات: 

 هـ9199-9153 .شبكة الخليج لجامعة الملك فيصل بالدمامرئيس : 

  

:المهامالرسميةالمكلفبهامنلدنأميرالمنطقةالشرقية-14

  
 هـ9179 - 9191 .أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية:  

  بنت     المشرف العام  على المسابقة العالمية لتصاميم مركز األميرة جواهر: 
 .نايف بن عبد العزيز

 هـ9191

 هـ9179 - 9191 .لخدمة أعمال البر محمد بن فهد بن عبدالعزيزأمين عام جائزة األمير  :

 هـ9177 -9175 .مدير عام جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية:  

الخاصستفادة من لمشرف العام على تطبيق وتعميم اإلا:  الترميز
 .المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -اإلداريةبالمناطقوالمحافظات

 هـ9179

رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة التشخيص الطبي والتقييم النفسي : 
والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة التي نظمتها جامعة الخليج العربي 

 .بمملكة البحرين ضمن برنامج مؤسسة األمير سلطان بن عبد العزيز

 هـ9179

 المركزالطبيلعالجمرضىالفشلالكلويعلى مشروع المشرف العام : 

 .بالمنطقة الشرقية

 هـ9177 - 9179

رئيس لجنة جمع المعلومات وتجهيز الدراسات الفنية وإجراء البحوث  :
 .ربنت نايف بن عبد العزيلمركز األميرة جواهر 

 هـ9171 -9177

بنت نايف  لمركز األميرة جواهررئيس لجنة إعداد المخططات الهندسية : 
 .بن عبد العزيزا

 ـه9171 -9177

ير محمد بن المشرف العام  على المسابقة العالمية لتصاميم مشاريع األم: 
 .المرحلة األولى بمدينة الدمام -فهد للمساكن الميسرة

 هـ 9177

المشرف العام على مشاريع األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للمساكن : 
 .الشرقيةالميسرة بالمنطقة 

 هـ9179 - 9177

محمد  ت الهندسية لمراحل مشاريع األميرالمشرف العام على المخططا:   هـ9179 - 9177
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 .بن فهد بن عبدالعزيز للمساكن الميسرة بالمنطقة الشرقيةا

قياسخطالفقرفيالمملكةالعربية" دراسةالمشرف العام على مشروع : 
 . "السعودية

 هـ9179 -9177

بنتنايفبنمركزاألميرةجواهرإنشاء و العام على تأسيس المشرف :
 .وما يضمه من وحدات ومرافق ومشاريع متعددة عبدالعزيز

 هـ9171 - 9177

عضو اللجنة العليا المنظمة للملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة : 
  .العربية السعودية

 هـ9177

الشرقية في استالم جائزة تمثيل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة : 
لحصولها على لقب رائدة العمل الخيري  البر بالمنطقة الشرقية جمعية

 .يالخليج مجلس التعاون على مستوى دول

 هـ9177

إي–اإلدارةاإللكترونيةللمنطقةالشرقيةالمشرف العام على مشروع : 
 .(e-Saudi)سعودي

 هـ9177

إنشاءالمركزاإلقليميألنظمةالمعلوماتالمشرف العام على مشروع : 
 .( (The Regional Center for GISالجغرافيةبالمنطقةالشرقية

 هـ9177

عضو لجنة تنفيذ توصيات الملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة  :
 .العربية السعودية

 هـ9171 - 9177

الموحدالمشرف العام على تصميم :  اآللي الحاسب لوزارة  برنامج
 .الشؤون االجتماعية

 هـ9177-9179

 هـ9179 - 9177 .إلمارة المنطقة الشرقية البرنامجااللكترونيالمشرف العام على تصميم : 

 هـ9179 - 9171 .بالمنطقة الشرقية مركزالتوجيهواإلنتاجاألسريالمشرف العام على : 

 هـ9179 - 9171 .بالمنطقة الشرقية كزالتنميةاألسريةامرنائب رئيس مجلس أمناء : 

رئيس اللجنة الفنية ألنظمة المعلومات الجغرافية المنبثقة عن إمارة  :
 .المنطقة الشرقية

 هـ9179 - 9171

 هـ9179 - 9171 .المنطقة الشرقيةبيتام األأمين عام مجلس أمناء مشروع كفالة : 

 هـ9179 - 9171 .بإمارة المنطقة الشرقيةعضو اللجنة العليا ألنظمة المعلومات الجغرافية : 

إلفاداتالتنسيقالمعلوماتيالمشرف العام على مشروع دراسة وتصميم : 
 .وزارة الصحة ،الوالدة

 هـ9171

تم اعتماد وتطبيق . الترميزالمكانيوالعنونةالمشرف العام على مشروع :   هـ9171
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 .هذا النظام من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية

 هـ9179 -9171 .رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة الشرقية: 

عضو مجلس إدارة :  االالصندوق ل بقرار من ك  ش  م   ،جتماعيالتنموي
 .السامي الكريممقام ال

 هـ9179 -9171

المشرف العام على :  اآلليالنظمشروع لرعاية السجناء  الموحدام
 .والمفرج عنهم وأسرهم بالمملكة العربية السعودية

 هـ9173 – 9171

وأسرهم"عضو لجنة دراسة  : والشباب والمراهقين األحداث مشاكل
 .والمنبثقة من إمارة المنطقة الشرقية "واألحياءالتييسكنونبها

 هـ9177 - 9171

جوازالسفر:اإللكترونيةدوديةحالبواباتالالمشرف العام على مشروع : 
 .تم التطبيق والتنفيذ التجريبي في مطار الملك فهد بالدمام .اإللكتروني

هـ9171  

عضو اللجنة الخاصة بمؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه : 
 .لإلسكان التنموي، الختيار الحي األنسب للتنمية بمدينة الدمام

هـ9170- 9179  

الثقافية للمهرجان الوطني العشرين للتراث  عضو مجموعة المشورة: 
 (.الجنادرية)والثقافة 

 هـ9179

 هـ9177 - 9179 .رئيس اللجنة الفنية للخدمات اإللكترونية بإمارة المنطقة الشرقية: 

جواهررئيس لجنة تأثيث :  األميرة العزيزمركز عبد بن نايف  بنت
 .وعناصره المختلفة

 هـ9171 -9170

المنطقة الشرقية بللجهات الحكومية " األول"المشرف العام على اللقاء : 
 .بالمنطقة الشرقية تطبيقالخدماتاإللكترونيةلمتابعة وتنفيذ 

 هـ9170

المخططاتالتفصيليةوالمحلية،والمخططاإلرشادي"مستشار مشروع : 
ورأسومحافظتيالقطيف(الظهران-الخبر-الدمام)لحاضرةالدمام

 .أمانة المنطقة الشرقية ،"تنورة

 هـ9173 - هـ9179

 هـ9177 - 9170 .بالمنطقة الشرقية تطويراألحياءالقديمةعضو لجنة : 

 هـ9177 -هـ 9170 .الدورة األولى -ألمانة المنطقة الشرقية المجلسالبلديعضو : 

القواعدعضو الفريق المشترك الممثل إلمارة المنطقة الشرقية القتراح : 
 .بالمنطقة الشرقية التنفيذيةالستحقاقالسكنالشعبي

 هـ9173

 هـ9177 - 9173 .جامعة الدمام-االستشاراتالعمرانيةعضو مركز : 

واالجتماعيةمركزالمشرف العام على :  اإلنسانية بالمنطقة  الدراسات  هـ9179 - 9191



 1036 -3417                  عبداهلل بن حسين القاضيلدكتور لألستاذ ا السيرة الذاتية

 

 22 

 .الشرقية

 هـ9171 .والخدماتالعينيةوالنقديةالبطاقةالذكيةالمشرف العام على مشروع : 

لمنطقة الشرقية باللجهات الحكومية " الثاني"المشرف العام على اللقاء : 
 .لمتابعة وتنفيذ تطبيق الخدمات اإللكترونية بالمنطقة

 هـ9173

للجهات الحكومية بمحافظة األحساء " الثالث"المشرف العام على اللقاء : 
 .الخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقيةلمتابعة وتنفيذ تطبيق 

 هـ9173

الرئيسية  البوابةاإللكترونيةالمشرف العام على مشروع دراسة وتصميم : 
 .للمنطقة الشرقية على اإلنترنت

 هـ9173

اإللكترونيللوفياتالمشرف العام على مشروع تصميم وتنفيذ :  النظام
 .الداخلية والمرفوع لمقام وزارة والمواليدوالتطعيمات

 هـ9175 -9179

الهالل ) :لكل من نظامتتبعالمركباتالمشرف العام على مشروع تطوير : 
 .(األحمر السعودي، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني

 هـ9173

التسولالمشرف العام على :  لمكافحة اإللكتروني بالتنسيق مع  النظام
 .(والشؤون االجتماعية شرطة المنطقة الشرقية) :الجهات المعنية

 هـ9173

،إماراتالمناطقبينلربطاإللكترونياالمشرف العام على إعداد نظام : 
 .(المنطقة الشرقيةومكة المكرمة تي كمرحلة أولى بين إمار تم تطبيقه)

 هـ9173

 هـ9173 .المنطقة الشرقية موقعمستكشفالمشرف العام على مشروع تصميم : 

لمحافظات المنطقة  الربطاإللكتروني"تنفيذ مشروع  المشرف العام على: 
 ".الشرقية

 هـ9173

التبادليةرئيس لجنة تأسيس خدمة :  الجوال بإمارة المنطقة  رسائل
 .وذلك للرد على استفسارات المراجعين ،الشرقية

 هـ9173

أنظمةالمعلوماتالجغرافيةالمشرف العام على دراسة مشروع إنشاء : 
GIS  المنطقة الشرقيةبأمانة. 

 هـ9173 -9179

مركزاإلحصاءاإللكتروني"المشرف العام على دراسة وإنشاء مشروع : 
 .تحت مظلة إمارة المنطقة الشرقية "بالمنطقةالشرقية

 هـ9170-9173

"مشروع  مستشار:  الدمام لحاضرة الشامل )النقل –الدمام –الخبر
 .أمانة المنطقة الشرقية  ،"ومحافظتيالقطيفورأستنورة(الظهران

 هـ9171 -9170

مستشار مشروع :  الجغرافية المعلومات بأمانة المنطقة  GISأنظمة
 .الشرقية

 هـ9171 -9173
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األداء)إعداد دليل المجالس البلدية :  وتطوير المجلس البلدي  .(تفعيل
 .الدمام ،للمنطقة الشرقية

 هـ9173

القديمةعضو لجنة  : األحياء مجمع اإلسكان "بالمنطقة الشرقية  تطوير
 .والمنبثقة من إمارة المنطقة الشرقية ،"العام بالدمام والخبر

 هـ9179 -9173

دراسة ما يحدث في حي الثقبة بمحافظة الخبر من مخالفات "عضو لجنة  :
والمنبثقة  ،"كقضايا المخدرات وترويجها وكثرة العمالة المخالفة والمتخلفة

 .الشرقيةمن إمارة المنطقة 

 هـ9177 - 9173

أمين عام جائزة األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود : 
 .لأليتامالمتفوقين

 هـ9179 - 9173

 هـ9179 - 9173 .لتأهيلمساكنأسراأليتامأمين عام الصندوق اإلقليمي : 

الحرمين"تصميم وتنفيذ مشروع المشرف العام على :  خادم جوامع
في عدد من محافظات  "الشريفينالملكفهدبنعبدالعزيزيرحمههللا

 .ومدن المنطقة الشرقية

 هـ9179 - 9173

من مشاريع األمير محمد بن  ضوابطاالستحقاقواالنتفاعرئيس لجنة : 
 .فهد بن عبدالعزيز للمساكن الميسرة بالمنطقة الشرقية

 هـ9179 - 9173

مركز األميرة جواهر  ،"مشاعلروضةال"المشرف العام على تأسيس : 
 .بنت نايف بن عبد العزيز

 هـ9179 - 9173

محافظة أمانة  GISأنظمةالمعلوماتالجغرافيةالمشرف على مشروع : 
 .األحساء

 هـ9179 - 9173

الالسلكيالمشرف العام على مشروع :  في كورنيش مدينتي  اإلنترنت
 .الدمام والخبر والطريق السريع بين المدينتين

 هـ9177 - 9173

 ألمانةالمنطقةالشرقيةللمجلسالبلديإعداد دراسة الرؤية المستقبلية : 
 .، الدمامللمنطقة الشرقيةالمجلس البلدي ، وتطوير إجراءات العمل

 هـ9171

 هـ9171 .المنطقةالشرقيةألمانةاستراتيجيةالمجلسالبلديإعداد : 

 هـ9171 .الربطبينحيالدانةالشماليةوحيالجامعةإعداد دراسة مقترح : 

للزراعة"جتماعات لمشروع مستشار لعدد من اال:  المستدامة التنمية
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة  -"المرويةبواحةاألحساء

 .الري والصرف بمحافظة األحساء هيئة -مع وزارة الزراعة( الفاو)

 هـ9175 – 9171

مةلمتطلباتإنشاءااألسسالعوالمواصفات"لمناقشة اللقاء التشاوري : 
المعلوماتالجغرافية الوطنيةلنظم بتوجيه من المقام السامي  "القاعدة

 هـ9171
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 .اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري. الكريم

بالمملكة العربية السعودية، دراسة  وتداعياتهازمةاإلسكانأإعداد دراسة : 
 .وزارة الداخليةلمقام مقدمة 

 هـ9171

 هـ9171 .(دراسة مقدمة للهيئة العامة لإلسكان) ،استراتيجيةاإلسكانإعداد دراسة : 

مقدمة  "الهويةالعمرانيةللمدينةالمنورة"إعداد دراسة فكرة وتصميم : 
 .لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة

  -هـ  9171

 Portland)ق بين جامعة الملك فيصل وجامعة بورتالند الحكومية نس  مال: 

State University)،  لعقد برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة
 .م7595 -م 7551الملك فيصل لعامي 

 هـ9179 – 9171

العزيز في  السمو الملكي األميرة جواهر بن نايف بن عبدتمثيل صاحبة : 
 .ة من مملكة البحرينم  قد  الم  " هـ9175جائزة الساعون في الخير"استالم 

 هـ 9175

التي تبرع بها صاحب السمو الملكي المدنالسكنيةالمشرف العام على  :
 .منطقة جازاناألمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الشرقية ألسر 

 هـ 9179 - 9175

للجمعيات الخيرية بالمملكة العربية  الثانيلملتقى المشرف العام على ا: 
 .، المنطقة الشرقيةتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ،السعودية

 هـ9179 - 9175

التابع  ،"مركزجغرافيةالجريمةوالتنبؤبها"المشرف العام على دراسة : 
 .لشرطة المنطقة الشرقية

 هـ9177 - 9175

للدراساتالحضريةالمشرف األكاديمي على كرسي األمير محمد بن فهد : 
 .جامعة الدمام -واإلقليمية

 اآلنحتى  -هـ 9179

 هـ9179 - 9179 .لتنميةالطفل يزبن مساعدالمشرف العام على مركز جلوي بن عبدالعز: 

 هـ9177 - 9177 .وزارةاإلسكانمستشار : 

عضو :  الوطنية الجغرافيةاللجنة المعلومات والمشكلة بأمر  ،ألنظمة
موافق عليها من قبل مجلس الوزراء بجلسة وال الكريم المقام السامي

 .م7597فبراير  97هـ، الموافق  9177ربيع األول  79األثنين 

 حتى اآلن -هـ 9177

عضو :  الحرفوالصناعاتاللجنة لتنمية الوطني للبرنامج اإلشرافية
ة بأمر المقام السامي الكريم والموافق عليها من قبل ل  ك  ش  ، والم  اليدوية

هـ، الموافق  9177جمادى الثاني  7وتاريخ  939مجلس الوزراء برقم 
 .م7597أبريل  91

 هـ9179 -هـ 9177

عضو :  المسجدالمكلفةاللجنة كفائة لرفع المناسبة الحلول بدراسة
 القبر وزيارة المطهرة ل ة الشريفالنبويالشريفوالروضة ، والم ش ك 

 حتى اآلن -هـ 9173
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 .من قبل أمير منطقة المدينة المنورة

:والترقياتةلجانالحكمعلىرسائلالماجستيروالدكتورا-15

  
ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود: 

: محسن بادي الدوسري، بعنوان بقسم التخطيط العمراني للطالب
العالقات" تنمية في السكنية األحياء مراكز لدور تحليلية دراسة

 ."الدرعيةحالةدراسية:االجتماعية

 م7553-هـ 9171

ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود: 
: عبدالرحمن بن مناع آل مناع، بعنوان بقسم التخطيط العمراني للطالب

:حالةدراسية-التصميمالعمرانيلمساراتالمشاةبمدينةالرياض"
 ."طريقالملكعبدهللا

 م7551 -هـ 9171

ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود: 
: الخريف، بعنوان بقسم التخطيط العمراني للطالب محمد بن إبراهيم

 ."دورأنظمةالمعلوماتالجغرافيةفيإدارةالتنميةالعمرانية"

 م7551-هـ 9175

ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود: 
: ثامر بن عبد هللا القضيبي، بعنوان بقسم التخطيط العمراني للطالب

يةلعمليةالتطويرالعقاريدراسةتحليل:منهجياتالتطويرالعقاري"
السعودية العربية المملكة هـ 9179ذي القعدة  71السبت . "في

 .م7595نوفمبر  0الموافق 

 م7595-هـ 9179

ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود  :
تأثير": أسامة بن حمد الدعيلج، بعنوان بقسم التخطيط العمراني للطالب

مدينةاألن في الخالدية لحي العمراني المحيط على الصناعية شطة
 ."الرياض

 م7595-هـ 9179

ير كلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة ماجست -جامعة الملك سعود :
: ، بعنوانالقرني حسنبن  محمد بقسم التخطيط العمراني للطالب

فيGISقياستجربةاستخدامتطبيقاتنظمالمعلوماتالجغرافية"
 ."التخطيطالعمرانيبمنطقةالرياض

 م7599-هـ 9177
 

 دكتوراةكلية العمارة والتخطيط، مناقشة رسالة  -جامعة الملك سعود :
: ، بعنوانالقرني فرحانبن  محسن للطالب العمارة وعلوم البناءبقسم 

ت" القرىالتراثيةمنهجإلعادة في العمراني التراث وتطوير :أهيل
 ."كحالةدراسيةالقريةالسعودية

 م7597-هـ 9177
 

بقسم الجغرافيا ير ، مناقشة رسالة ماجستاآلدابكلية  - لدمامجامعة ا :
، الشهيل الشمري زامل تبن هياء ةللطالب ونظم المعلومات الجغرافية

الخصائصالديموجرافيةواإلجتماعيةواإلقتصاديةلقاطني": بعنوان

 م7597-هـ 9171
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 ."فيجغرافيةالسكاندراسة:المسكناالشعبيبمدينةالدمام

بقسم  دكتوراة، مناقشة رسالة العمارة والتخطيطكلية  - لدمامجامعة ا :
: ، بعنوانبورقة صالحبن  عادل للطالب التخطيط الحضري واإلقليمي

تضمينالمشاركةالمجتمعيةفيإعدادالخططالحضريةفيالمملكة"
 Towards Introducing Public Participation)."العربيةالسعودية

in the Preparation of Urban Plans in the Kingdom of Saudi 

Arabia). 

 م7597-هـ 9171
 

بقسم الجغرافيا ير ، مناقشة رسالة ماجستاآلدابكلية  - لدمامجامعة ا :
 بن شبيب راضي تبن لولوة ةللطالب ونظم المعلومات الجغرافية

العمرانيالساحلي": ، بعنوانالخالدي القطيفإلىالتمدد منشمال
جنوبالخبربالمنطقةالشرقيةمنالمملكةالعربيةالسعوديةوآثاره

 ."دراسةفيجغرافيةالعمران:البيئية

 م7591-هـ 9179
 

بقسم  دكتوراة، مناقشة رسالة العمارة والتخطيطكلية  - لدمامجامعة ا :
: ، بعنوانالدوسري سالمبن  عيد للطالب التخطيط الحضري واإلقليمي

محدداتزمناإلستجابةلحوادثالحرائقواإلنقاذفينطاقاتتغطية"
 ."مراكزالدفاعالمدنيبمدينةالدمام

 م7591-هـ 9179
 

:ةاإلشرافعلىرسائلالدكتورا-16
  

رسالةعلى  المشرفالرئيسكلية العمارة والتخطيط،  -جامعة الدمام :
بندر بن  للطالبالحضري واإلقليمي بقسم التخطيط  ةالدكتوار

تحليلالعواملالمؤثرةفينسباستخدام": عبدالرحمن النعيم، بعنوان
السعودية العربية المملكة في التجارية األراضي حالة: الخبر مدينة

 Multivariate Analysis of Factors Affecting)" دراسية

Commercial Land Use Ratios in Saudi Arabia: Khobar City).
(.وذلك لفترة سنتين)

 م7595-هـ 9179

 :المشاريعالهندسيةلجانالحكمعلى-17

" مجمعكراوانالتجاري"رئيس لجنة الحكم على مشروع : 
"Karawan Business Park " التابع لشركة مجد العقارية وذلك

م، وذلك 7597سبتمبر  3هـ الموافق 9171ذي القعدة  9يوم السبت 
 .بفندن نوفيتيل بمدينة الدمام

 م7595 -هـ 9179

:عضويةورئاسةاللجانالعلمية-18

تجارب:للملتقىالدولياألوللتخطيطالمدنرئيس اللجنة العلمية  : م7595 -هـ 9179
The 1)،ونتائج

st
 International Jubail City Planning Conference: Experience and 
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Results) ،المملكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية. 

 م7551 -هـ 9179
للمؤتمرالعربيالرابعللمعلوماتالصناعيةعضو اللجنة العلمية : 

 -الرياض -والشبكاتوالمنعقدتحترعايةخادمالحرمينالشريفين
 .المملكة العربية السعودية

اإلداريإلماراتالمناطقعضو اللجنة العلمية :  م7559 -هـ  9179 للتطوير   .للملتقىاألول
 .المملكة العربية السعودية -الدمام -إمارة المنطقة الشرقية

 

:العامةالمعارضالمشاركةفي-11

 .فيخدمةالمجتمعGISنظمالمعلوماتالجغرافية: لثالثا الجغرافييوم ال : م7599 -هـ 9177
 اآلدابكلية  -قسم الجغرافيا.ةالهجرةالنبويالمشاركةبأبحاثمعالمطريق

 .المملكة العربية السعودية -الرياض -الملك سعودبجامعة 

الشخصيالمعرض (The Second Planning Day) "يوم التخطيط الثاني : م7595 -هـ 9179
وذلك "المعالموالطرقوالخرائطالتراثيةبالمملكةالعربيةالسعوديةعن

كلية  -المؤتمر األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية بمناسبة انعقاد
 .المملكة العربية السعودية -الدمام  -العمارة والتخطيط بجامعة الدمام

:عدٍدمنالندواتالمشرفالعامعلى-24

 
وأثرهفيالتنميةالعمرانيةالندوةاألولىللوقف"المشرف العام على  :

 .المملكة العربية السعودية -الخبر  -"قتصاديةجتماعيةواالواال
 م7551 - هـ9171

الندوةاألولىلإلسكانالخيريوالميسربالمملكة"المشرف العام على : 
 .المملكة العربية السعودية -الخبر  -"العربيةالسعودية

 م7550 - هـ9173

"المشرف العام على :  العربيةالثانيةالندوة بالمملكة الميسر لإلسكان
 .المملكة العربية السعودية -الخبر  -"سعوديةال

 م7551 - هـ9171

:(e-Services)لخدماتاإللكترونيةبالمنطقةالشرقيةاملتقياتالمشرفالعامعلى-21

 
آخر": نبعنوا. للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية األولالملتقى  :

 الخدمات حقل في الخبرات وتبادل والتطورات تأثيراتهااإللكترونية
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"جتماعيةالتقنيةوالثقافيةواال

 م7550 - هـ9173

  
التحديات":بعنوان. للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية الثانيالملتقى : 
-"يتواجهتطبيقالخدماتاإللكترونيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةتال

 .المملكة العربية السعودية -الخبر

 م7553 - هـ9171
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مستقبل":بعنوان. للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية الثالثالملتقى : 
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"الخدماتاإللكترونية

 م7551 - هـ9171

تكامل" :بعنوان. للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية الرابعالملتقى : 
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"الخدماتاإللكترونية

 م7551 - هـ9175

 :بعنوان. للخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية الخامسالملتقى  :
اإللكترونية" الشاملةالخدمات ونجاحات: المملكة  -الخبر -"تحديات

 .العربية السعودية

 م7595 - هـ9179

 

-22 على العام العربيةالمشرف بالمملكة الجغرافية المعلومات ألنظمة الوطنية الملتقيات
:السعودية

 

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  األولالملتقى الوطني  :
الجغرافيةتوحيد": بعنوان السعودية المعلومات أنظمة في الجهود

GIS"المملكة العربية السعودية -الخبر -. 

 م7550 - هـ9173

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  الثانيالملتقى الوطني : 
-الخبر -"أساسلتوحيدالجهودالمواصفاتتوحيد": بعنوان السعودية

 .المملكة العربية السعودية

 م7553 - هـ9171

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  الثالثالملتقى الوطني : 
الجغرافيةخرائط": بعنوان السعودية المعلومات منطلق  -"األساس

 .المملكة العربية السعودية -الخبر

 م7551 - هـ9171

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  الرابعالملتقى الوطني : 
مستقبل": بعنوان السعودية الجغرافية المعلومات فيGISأنظمة

 .السعوديةالمملكة العربية  -الخبر -"الوطنالعربي

 م7551 - هـ9175

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  الخامسالملتقى الوطني  :
أنظمة": بعنوان السعودية الجغرافية والعلومGISالمعلومات
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"اإلنسانية

 م7595 - هـ9179

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  السادسالملتقى الوطني  :
اإللكترونيةالتكاملية": بعنوان السعودية الخدمات e-Servicesبين

 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"GISوأنظمةالمعلوماتالجغرافية
 

 م7599 - هـ9177

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  السابعالملتقى الوطني  :
": بعنوان السعودية المعلوماتالجغرافية نظم بناء للمملكةGISنحو
 .المملكة العربية السعودية - الدمام -"السعوديةالعربية

 

 م7597 - هـ9177
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لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  الثامنالملتقى الوطني  :
على": بعنوان السعودية المعلوماتالمكانية لنظم التحتية البنية بناء

 .المملكة العربية السعودية - الدمام -"المستوىالوطني

 م7597 - هـ9171

لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية  التاسعالملتقى الوطني  :
"الطريقلبناءنظمالمعلوماتالجغرافيةالسعودية": بعنوان السعودية

 .المملكة العربية السعودية - الدمام -

 

 م7591 - هـ9179

 لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية العاشرالملتقى  :
 - الدمام -"الطريقلبناءنظمالمعلوماتالجغرافيةالسعودية": بعنوان

 .المملكة العربية السعودية

 م7599 - هـ9170

 

:الشرقيةالملتقياتالسنويةللجهاتالخيريةبالمنطقةالمشرفالعامعلى-23

 
اإلنتاجللجهاتالخيرية": بعنوان األولاللقاء السنوي  : -"رفعكفاءة

 .المملكة العربية السعودية -الدمام
 م7555 -هـ 9179

-"تبادلالخبراتبينالجهاتالخيرية": بعنوان الثانياللقاء السنوي : 
 .العربية السعوديةالمملكة  -الدمام

 م7559 -هـ 9177

-"تدريبالعاملينوتأهيلالمستفيدين": بعنوان الثالثاللقاء السنوي : 
 .المملكة العربية السعودية -الدمام 

 م7557 -هـ 9177

استقطابالمتطوعينللعملفيالجهاات": بعنوان الرابعاللقاء السنوي : 
 .السعوديةالمملكة العربية  -الخبر -"الخيرية

 م7551 -هـ 9171

اإلعالموالعالقاتالعامةفيالجهات": بعنوان الخامساللقاء السنوي  :
 .المملكة العربية السعودية -الخبر -"الخيرية

 م7559 -هـ 9179

الخيرية": بعنوان السادساللقاء السنوي  : الجهات بين العالقة تعزيز
 .السعوديةالمملكة العربية   -الخبر -"والمجتمع

 م7550 -هـ 9170

-"تنميةالمواردفيالجهاتالخيرية": بعنوان السابعاللقاء السنوي  :
 .المملكة العربية السعودية  -الخبر

 م7553 -هـ 9171

 -الخبر -"ستثماروالجهاتالخيريةاال": بعنوان الثامناللقاء السنوي  :
 .المملكة العربية السعودية

 م7551 -هـ 9171

الخيري": بعنوان التاسعاللقاء السنوي  : والعمل  -الخبر -"الجودة
 .المملكة العربية السعودية

 م7551 -هـ 9175
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-"أفضلالممارساتفيالعملالخيري": بعنوان العاشراللقاء السنوي  :
 .المملكة العربية السعودية -الخبر

 م7595 -هـ 9179

العملالمؤسسيأفضلممارسات": بعنوان الحاديعشراللقاء السنوي  :
 .المملكة العربية السعودية -الدمام -"فيالجهاتالخيرية

 م7597 -هـ 9177

المملكة  -الخبر -"رضاءالمستفيد": بعنوان الثانيعشراللقاء السنوي  :
 .العربية السعودية

 م7591 -هـ 9179

 

:لىملتقياتالمهنةبجامعةالدمامعالمشرفالعام-24

 
-3هــ الموافق 95/0/9179-3. الدمام ملتقى المهنة األول لجامعة :

 .المملكة العربية السعودية -الدمام -معارض الظهران. م95/1/7591
 م7591 -هـ 9179

-1هــ الموافق 79/9/9170-93. ملتقى المهنة الثاني لجامعة الدمام :
 .السعوديةالمملكة العربية  -الدمام -معارض الظهران. م97/7/7599

 م7599 -هـ 9170

-71هــ الموافق 93/1/9173-97. ملتقى المهنة الثالث لجامعة الدمام :
 .المملكة العربية السعودية -الدمام -معارض الظهران. م71/9/7590

 م7590 -هـ 9173

 

:تعليمالعاليالمعرضالدوليللأجنحةبعضالجامعاتبالمشرفالعامعلى-25

 
. بالمعرض الدولي للتعليم العالي جامعةالدمامالمشرف العام على جناح  :

أرض المعارض . م91/1/7599-99هــ الموافق 79-71/0/9170
 .المملكة العربية السعودية -الرياض -الدولية

 م7599 -هـ 9170

بالمعرض الدولي للتعليم  جامعةحفرالباطنالمشرف العام على جناح  :
أرض . م91/1/7599-99هــ الموافق 71/0/9170-79. العالي

 .المملكة العربية السعودية -الرياض -المعارض الدولية

 م7599 -هـ 9170

 

:تدشينالكتب-26

 
المصورة"تدشين كتاب  : النبوية في مقر الجمعية الملكية  "الهجرة

هـ الموافق 9170جمادى الثاني  0لندن البريطانية في مدينة الجغرافية 
 .م7599مارس  73

 م7599 -هـ 9170

 

:الرحالتالعلميةالميدانية-27
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رحلة ميدانية وذلك خالل  95لقد تم القيام بالعديد من الرحالت العلمية الميدانية وصلت إلى أكثر من 
يوماً والتي ق طع فيها مسافة  915تجاوز عدد أيام تلك الرحالت الميدانية . سنوات 95مدة تجاوزت 

ونظراً لكثرة تلك الرحالت الميدانية فسيتم اإلقتصار على الرحالت التي . ألف كيلومتر 10تجاوزت 
 :أما الرحالت فهي كالتالي. كان فيها مبيت في ِخي م وذلك لمدة ثالثة أيام فأكثر على التوالي

 
م السير خالل هذه الرحلة الميدانية على ت:الرحلةالميدانيةاألولىلطريقالهجرةالنبوية -9

طريق الهجرة النبوية ابتداًء من منزل النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة المكرمة مروراً بغار 
كانت المسافة تصل . ثور وعدد من المعالم وانتهاًء بقباء ثم الحرم النبوي بالمدينة المنورة

كانت ت نصب الخيام في الطريق  أيام حيث 1كيلومتر واستغرقت الرحلة مدة  155إلى 
أما الفترة . كيلومتر 995تخلل الرحلة مسيٌر على األقدام لمسافة تجاوزت . بغرض المبيت

ربيع  7صفر حتى يوم الخميس  77الزمنية للرحلة الميدانية فكانت ابتداًء من يوم األربعاء 
 .م7551فبراير  73-91هـ الموافق  9175األول 

  
تم السير خالل هذه الرحلة الميدانية على :الثانيةلطريقالهجرةالنبويةالرحلةالميدانية  -7

طريق الهجرة النبوية ابتداًء من منزل النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة المكرمة مروراً بغار 
كانت المسافة تصل . ثور وعدد من المعالم وانتهاًء بقباء ثم الحرم النبوي بالمدينة المنورة

أيام حيث كانت ت نصب الخيام في الطريق  95واستغرقت الرحلة مدة  كيلومتر 155إلى 
أما الفترة . كيلومتر 775تخلل الرحلة مسيٌر على األقدام لمسافة تجاوزت . بغرض المبيت

 9177صفر  95حتى يوم الجمعة  9الزمنية للرحلة الميدانية فكانت ابتداًء من يوم األربعاء 
 . م7599يناير  91-9هـ الموافق 

 
تم السير خالل هذه الرحلة الميدانية (:طريقالحجالنبوي)لدرباألنبياءلرحلةالميدانيةا  -7

ع رف هذا . على نفس الطريق الذي سار عليه النبي صلى هللا عليه وسلم خالل حجة الوداع
جرات النبي . الطريق بدرب األنبياء وذلك لسلوك األنبياء عليه تم اإلنطالق من مكان ح 

لوصول للحرم المكي صلى هللا عليه وسلم بالحرم النبوي بالمدينة المنورة إلى أن تم ا
أيام حيث كانت  1كيلومتر واستغرقت الرحلة مدة  175كانت المسافة تصل إلى . الشريف

تخلل الرحلة مسيٌر على األقدام لمسافة تجاوزت . ت نصب الخيام في الطريق بغرض المبيت
ر حتى صف 9أما الفترة الزمنية للرحلة الميدانية فكانت ابتداًء من يوم الجمعة . كيلومتر 975

 . م7597يناير  3 –م 7599ديسمبر  75هـ الموافق  9177صفر  97يوم السبت 
 

تم السير خالل هذه الرحلة الميدانية  :للطريقالنبويإلىتبوكالرحلةالميدانيةاألولى  -1
على نفس الطريق الذي سار عليه النبي صلى هللا عليه وسلم خالل سيره من المدينة 

نطالق من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة إلى أن تم تم اإل. المنورة إلى تبوك
كيلومتر، واستغرقت الرحلة  995كانت المسافة حوالي . الوصول إلى مسجد التوبة بتبوك

تخلل الرحلة مسيٌر على . أيام حيث كانت ت نصب الخيام في الطريق بغرض المبيت 1مدة 
ة الزمنية للرحلة الميدانية فكانت ابتداًء من أما الفتر. كيلومتر 15األقدام لمسافة تجاوزت 

 91-0هـ الموافق  9171جمادى األول  70جمادى األول حتى يوم السبت  0يوم األثنين 
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تم السير خالل هذه الرحلة الميدانية  :للطريقالنبويإلىتبوكالثانيةالرحلةالميدانية  -9

هللا عليه وسلم خالل سيره من تبوك إلى  على نفس الطريق الذي سار عليه النبي صلى
تم اإلنطالق من مسجد التوبة بتبوك حتى منتصف الطريق وذلك بغرض . المدينة المنورة

كيلومتر، واستغرقت الرحلة مدة  715كانت المسافة حوالي . تحقيق جزء خاص بالطريق
يٌر على تخلل الرحلة مس. أيام حيث كانت ت نصب الخيام في الطريق بغرض المبيت 7

أما الفترة الزمنية للرحلة الميدانية فكانت ابتداًء من . كيلومتر 75األقدام لمسافة تجاوزت 
-95هـ الموافق  9171جمادى الثاني  7جمادى األول حتى يوم الجمعة  71يوم األربعاء 

 .م7597أبريل  97
 

:واألفكارالمبادرات-28

 
 م7597 -هـ 9171 ."الهجرةالنبويةالمرشدالرقميلطريق"صاحب ومنفذ فكرة : 

 م7597 -هـ 9171 ."المرشدالرقميلدرباألنبياء"صاحب ومنفذ فكرة : 

 م7597 -هـ 9171 ."المرشدالرقميألماكنتنزلآياتالقرآنالكريم"صاحب ومنفذ فكرة : 

 م7597 -هـ 9171 ."المرشدالرقميلجغرافيةالسيرةالنبوية"صاحب ومنفذ فكرة : 

الرقميةألماكنتنزلآياتالقرآنالكريملخارطةا"فكرة صاحب ومنفذ : 
- ألماكن التفاعلية الرقمية الموسوعة القرآنوأزمان آيات تنزل

 ."الكريم

 م7597 -هـ 9171

 م7597 -هـ Navigate UD". 9171""مرشدجامعةالدمام"صاحب ومنفذ فكرة : 

اللطيفالفوزانالعالمية"مؤسسعضو صاحب الفكرة و : عبد جائزة
 ."لعمارةالمساجد

 م7595 -هـ 9179

المنورة"فكرة صاحب ومنفذ  والمدينة المكرمة لمكة الرقمي المرشد
 .(Navigate Hajj)"ومشاعرالحج

 م7599 -هـ 9177

 م7599 -هـ 9177 ."إطعام"عضو مؤسس : 

 م7597 -هـ 9177 ."لباس"مؤسس عضو و صاحب الفكرة: 

 م7597 -هـ 9177 ."أثاث"مؤسس عضو صاحب الفكرة و: 

 


