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الدرجات العلمية |

التاريخ العنوان مكان الصدور الدرجة العلمية

١٤١٦ه - ١٩٩٦م الواليات المتحدة  جامعة بورتالند الحكومية،
الواليات المتحدة الدكتوراة

١٤١٤ه - ١٩٩٤م الواليات المتحدة  جامعة بورتالند الحكومية،
الواليات المتحدة الماجستير الثانية

١٤٠٩ه - ١٩٨٩م  الدمام، المملكة العربية
السعودية

 جامعة الملك فيصل، المملكة
العربية السعودية الماجستير األولى

 الدمام، المملكة العربية ١٤٠٤ه - ١٩٨٤م
السعودية

 جامعة الملك فيصل، المملكة
العربية السعودية البكالوريس

عنوان كل من الدكتوراة، الماجستير والبكالوريس |

الدكتوراة Urban & Regional Planning - في التخطيط الحضري واإلقليمي
 The Impact of Urban Growth Boundaries on - أثر النطاقات العمرانية على أسعار المساكن

Housing Prices الماجستير الثانية

أنظمة التخطيط الحضري واإلقليمي في المملكة العربية السعودية - تصنيف نظمي الماجستير األولى
هندسة معمارية وتخطيط مدن البكالوريس

الرسائل العلمية | 

“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 Unpublished Ph.D.Dissertation،Texas 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).
“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Growth Boundary، Unpublished M. Sc.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).

»أنظمة التخطيط الحضري واإلقليمي في المملكة العربية السعودية: تصنيف نظمي«، بحث ماجستير، قسم التخطيط الحضري 
واإلقليمي كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك فيصل الدمام، المملكة العربية السعودية (١٩٨٩ م).



التخصص العام والدقيق ومجاالت اإلهتمام العلمية والعملية |

اإلسكان والتنبؤات المستقبلية	  السكان والخصائص الديموغرافية	  اإلسكان والسكان
إدارة التنمية الحضرية 	  تخطيط حضري وإقليمي	  التخطيط والتنمية
الطرق التراثية والتاريخية	  تخطيط النقل والمواصالت 	  النقل والمواصالت
تخطيط وتصميم المرافق العامة	  تخطيط استعماالت األراضي 	  استعماالت ومرافق
نظم وتشريعات التخطيط 	  اإلحصاء وتطبيقاته	  طرق بحث وتشريعات
طرق وأساليب التخطيط (٢)	  طرق وأساليب التخطيط (١)	  أساليب التخطيط
الخدمات اإللكترونية	  نظم المعلومات الجغرافية	  GIS & e-Services
التنمية اإلجتماعية 	  التنمية العقارية	 

السجل المهني |

التاريخ مكان وجهة العمل رتبة الوظيفة
منذ ١٤٣٤ ه جامعة الدمام، المملكة العربية السعودية أستاذ

جامعة الدمام، المملكة العربية السعودية ١٤٢٨ه - ١٤٣٤ه أستاذ مشارك
جامعة الملك فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية ١٤١٦ه - ١٤٢٨ ه أستاذ مساعد
١٤٠٩ه - ١٤٠٥ ه جامعة الملك فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية محاضر
١٤٠٥ ه - ١٤٠٩ ه جامعة الملك فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية معيد

الجمعيات المهنية |

التاريخ الجمعية المهنية
١٤٠٩ ه - حتى اآلن عضو الجمية السعودية لعلوم العمران
١٤٢٧ ه - حتى اآلن عضو اللجنة الهندسية السعودية
١٤٢٨ ه - حتى اآلن عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار
١٤٣٣ ه - حتى اآلن رئيس الجمعية السعودية لعلوم العقار (فرع المنطقة الشرقية).ي

المنح والجوائز التقديرية | 

التاريخ المنح والجوائز
٢٠١٣ م. الحصول على درع المنظمة العربية للصناعة والتعدين

١٩٩١- ١٩٩٦م  منحة دراسية للحصول على الدكتوراة في تخطيط المدن من جامعة بورتالند الحكومية بالواليات المتحدة
األمريكية، مقدمة من وزارة التعليم العالي- جامعة الملك فيصل- الدمام

١٩٩٠م جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود للتفوق العلمي في مجال البحث العلمي لرسالة الماجستير



الدورات المهنية |
الحصول على دورات متخصصة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بوالية واشنطن - أمريكا:

تاريخها عنوان الدورة
أكتوبر ١٩٩٥ م Introduction to Arc Info: مقدمة آرك فيو (أنظمة معلومات جغرافية).
يناير ١٩٩٦ م  Introduction to Arc View: مقدمة آرك إنفو (أنظمة معلومات جغرافية).
يناير ١٩٩٦ م Programming With Avenue for GIS: البرمجة بلغة أفينيو.

يونيو ١٩٩٦ م Advanced Arc Info: آرك إنفو متقدم (أنظمة معلومات جغرافية).

الحصول على دورات متخصصة متخصصة ألعضاء هيئة التدريس في طرق التعليم:
تاريخها عنوان الدورة

يوليو ٢٠٠٩ م البرنامــج التدريبــي ألعضــاء هيئــة تدريــس جامعــة الملــك فيصــل والمنعقــد فــي جامعــة بورتالنــد 
بواليــة أوريغــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

يوليو ٢٠١٠ م البرنامــج التدريبــي ألعضــاء هيئــة تدريــس جامعــة الملــك فيصــل والمنعقــد فــي جامعــة بورتالنــد 
بواليــة أوريغــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

يونيو ٢٠١٣ م البرنامــج التدريبــي ألعضــاء هيئــة تدريــس جامعــة الدمــام والمنعقــد فــي جامعــة بورتالنــد بواليــة 
أوريغــون بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

األنشطة التدريسية |
٩-١ التدريس لمرحلة الماجستير 

مادة التصميم (Planning Studio) كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام
تشريعات وإدارة التخطيط (Planning Administration and Legislation) كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام

أنظمة المعلومات الجغرافية GIS - كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام
تحليل استعماالت األراضي كلية العمارة والتخطيط جامعة الدمام.

التنمية العقارية واستعماالت األراضي لطالب برنامج العقار جامعة الملك سعود.

٩-٢ التدريس لمرحلة البكالوريس
Studio VII. مادة التصميم رقم (٧) لطالب السنة الرابعة قسم العمارة
Studio VIII مادة التصميم رقم (٨) لطالب السنة الرابعة قسم العمارة

Studio X مادة التصميم رقم (١٠) لطالب سنة التخرج قسم العمارة
مادة التصور الذهني للمدينة (City Image) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي

(Introduction to Urban Planning) مقدمة التخطيط الحضري
مادة اإلنشاء للمباني الخرسانية (٣) (Structure III: Concrete) لطالب كلية العمارة والتخطيط

مادة اإلنشاء للمباني الحديدية (٤) (Structure IV: Steel) لطالب كلية العمارة والتخطيط
مادة علم الخرائط (Cartography) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط

مادة إدارة النمو الحضري (Growth Management) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط
مادة التصميم رقم (٥) (Planning Studio V) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط

 (Planning Administration and Legislation) تشريعات وإدارة التخطيط
رسومات التخطيط العمراني (Planning Graphics) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية العمارة والتخطيط

طرق وأساليب التخطيط (المستوى األول): (١) (Methods & Planning Techniques) لطالب قسم التخطيط الحضري واإلقليمي بكلية 
العمارة والتخطيط

طــرق وأســاليب التخطيــط (المســتوى الثانــي): (٢) (Methods & Planning Techniques) لطــالب قســم التخطيــط الحضــري واإلقليمــي 
بكليــة العمــارة والتخطيــط

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



الكتب المنشورة |

التاريخ اسم الكتاب
١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م الهجرة النبوية المصورة

األبحاث العلمية المحّكمة المنشورة |

تاريخه عنوان البحث

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك خالــد »توثيــق اكتشــاف األميــال الحجريــة علــى – طريــق القوافــل مــن مكــة 
المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة باســتخدام أنظمــة الرصــد العالميــة وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة«

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز »مفهــوم االتجاهــات الجغرافيــة فــي القــرآن – الكريــم: تطبيقــات ميدانيــة 
ألحــداث ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم والســيرة النبويــة«

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل إصــدار العلــوم األساســية والتطبيقيــة – المجلــد الرابــع عشــر العــدد 
األول، »آليــة متقرحــة الســتخدام الخرائــط التاريخيــة فــي تتبــع وتســجيل مواقــع المعالــم التراثيــة علــى 

ــة المدينــة المنــورة« خرائــط رقميــة حديثــة باســتخدام تقنيــات المعلوماتيــة: دراســة حال

١٤٣٣ ه -٢٠١٢ م
مجلــة جامعــة الملــك ســعود فــرع العمــارة والتخطيــط المجلــد الرابــع – والعشــرون، »إنتــاج أول خريطــة 
رقميــة شــاملة للمعالــم المكانيــة لطريــق الهجــرة النبويــة باســتخدام أنظمــة الرصــد العالميــة GPS ونظــم 

»GIS المعلومــات الجغرافيــة

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل إصــدار العلــوم األساســية والتطبيقيــة - المجلــد الثانــي عشــر العــدد 
الثانــي، »خرائــط طريــق الهجــرة النبويــة: دراســة - تتبعيــة وتحليليــة للمحــاوالت الرســومية الســابقة«

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م 
مجلــة مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة العــدد الثالــث والثالثــون، »التتبــع المكانــي والزمانــي لمعالــم 
طريــق الهجــرة النبويــة فــي روايــات العلمــاء للفتــرة 151 - 1393 ه باســتخدام أســاليب التحليــل الكمــّي 

والبيانــي«

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م ــة  ــرى: رؤي ــاز المشــروعات الكب ــاح فــي إنج ــورة، »خصائــص النج ــة المن ــز بحــوث ودراســات المدين ــة مرك مجل
ــد اللطيــف، محمــود ــزوة األحــزاب«، باالشــتراك مــع: عب ــدق فــي غ هندســية لحفــر الخن

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م
مجلــة جامعــة الملــك فيصــل المجلــة العلميــة - المجلــد ٨ العــدد ١ (ص٥٣ ص٧٤)، »العوامــل المؤثــرة فــي 
تفــاوت إيجــار الوحــدات الســكنية فــي مــدن الدمــام والخبــر والهفــوف، المملكــة العربيــة الســعودية«، 

باالشــتراك مــع: الجــار اللــه، أحمــد

١٤٢٦ ه - ٢٠٠٦ م مجلــة مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة العــدد التاســع عشــر (ص ٢١٣- ص ٢٦٤)، »دراســة للتحــول مــن 
اتجــاه الشــرق إلــى الشــمال باعتبــاره مرجعيــة جغرافيــة معاصــرة: التوقيــت والكيفيــة واآلثار«

١٤٢٦ ه - ٢٠٠٦ م المجلــة العلميــة لكليــة الهندســة -جامعــة المنيــا- مصــر -المجلــد ٥ - العــدد ١(ص ١٠٣ ص ١١٧)، »الخصائــص 
التخطيطيــة للمســاجد فــي المدينــة المنــورة فــي عهــد الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم«

١٤٢٦ ه - ٢٠٠٥ م
مجلــة العلــوم الهندســية - جامعــة أســيوط - مصــر- المجلــد ٣٣ -العــدد ٥ (ص ٢٠١٩ - ص ٢٠٣٤)، »اســتخدام 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS فــي التنميــة االجتماعيــة بالمناطــق الحضريــة: دراســة حالــة الجهــات الخيرية 

بالمنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية«

١٤٢١ ه - ٢٠٠١ م
مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز -العلــوم الهندســية- المجلــد ١٣ العــدد ٢ (ص ٣ ص ١٨)، »العوامــل المؤثــرة 
فــي تفــاوت إيجــار الوحــدات الســكنية فــي مدينــة الدمــام«، باالشــتراك مــع: الجــار اللــه، أحمــد، والضيوفــي، 

عطية.

١٤٢١ ه - ٢٠٠١ م  مجلــة جامعــة الملــك ســعود العلــوم الهندســية، »العوامــل المؤثــرة فــي تفــاوت - إيجــار الوحــدات الســكنية 
فــي مدينــة الخبــر«، مــع: الجــار اللــه، أحمــد، والضيوفي،عطيــة



األبحاث المنشورة المقدمة لمؤتمرات وندوات علمية محّكمة |

تاريخه عنوان البحث

١٤١٩ ه - ١٩٩٩ م
نــدوة عمــارة المســاجد -المجلــد الخامــس- كليــة العمــارة والتخطيــط، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض(ص 
١٤٩-ص١٦٠)، »تحليــل العاقــة بيــن مواقــع المســاجد وأســعار األراضــي فــي مدينــة إســامية معاصــرة«، 

باالشــتراك مــع: الجــار اللــه، أحمــد.

األبحاث والمحاضرات المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية |

تاريخه عنوان المؤتمر

١٤٣٨ ه - ٢٠١٦ م 
المؤتمــر العالمــي األول لعمــارة المســاجد، »توظيــف التكنولوجيــا فــي تحديــد مواقــع المســاجد: المســاجد 
النبويــة أنموذجــا«، المنعقــد بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالدمــام خــالل الفتــرة ٦ - ٨ ربيــع األول 

١٤٣٨ ه الموافــق ٥ - ٧ ديســمبر ٢٠١٦ م.

١٤٣٨ ه - ٢٠١٦ م
بدعــوة ورعايــة وتنظيــم مــن مؤسســة التــراث - مركــز التــراث العمرانــي - الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمران- 

الهيئــة الســعودية للمهندســين الهيئــة الســعودية للحفــاظ علــى التــراث، »الخصائص التخطيطية للمســاجد
في المدينة المنورة في عهد الرسول»، الرياض ١ ربيع األول ١٤٣٨ ه الموافق - ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ م.

١٤٣٨ ه - ٢٠١٦ م جامعــة الملــك ســعود، منتــدى صناعــة العقــار Real Estate Industry Forum، »التعليــم والتطويــر العقــاري«، 
الريــاض ٢٢ - ٢٣ صفــر ١٤٣٨ ه الموافــق - ٢٢ - ٢٣ نوفمبــر ٢٠١٦ م.

١٤٣٨ ه - ٢٠١٦ م بدعــوة ورعايــة وتنظيــم مــن منتــدى العمــري الثقافــي، »تجــارب ورحــات ميدانيــة فــي الجغرافيــا التاريخيــة«، 
الســبت ٧ محــرم ١٤٣٨ ه الموافــق ٨ أكتوبــر ٢٠١٦ م.

١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م
تحــت رعايــة وزيــر التعليــم، طــرح تجربــة جامعــة الدمــام والمشــاركة فــي فــي فعاليــات ورشــة عمــل »نظام دعم 
ــاء ٣ شــعبان ١٤٣٧ ه الموافــق  ــة الســعودية، الثالث اتخــاذ القــرار«، وزارة التعليــم، الريــاض، المملكــة العربي

١٠ مايــو ٢٠١٦ م.

٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م
دارة الملــك عبــد العزيــز، حلقــة نقــاش عــن »طريــق الهجــرة النبويــة مــن وادي الخــرار حتــى قبــاء« ضمــن 
ــورة، المملكــة  ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــز دراســات وأبحــاث المدين ــة، مرك األطلــس التاريخــي للســيرة النبوي
العربيــة الســعودية األربعــاء الســبت - ٢٧ جمــادى اآلخــرة – ٢ رجــب ١٤٣٧ ه الموافــق ٦ - ٩ / ٤ / ٢٠١٦ م.

١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م

تحــت رعايــة وزيــر التعليــم، طــرح تجربــة جامعــة الدمــام والمشــاركة فــي فعاليــات ورشــة عمــل »تعزيــز الكفــاءة 
الذاتيــة للجامعــات: اإلداريــة، األكاديميــة، الماليــة، الخدمــات، وتنويــع مصــادر التمويــل فــي الجامعــات«،

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، الظهــران، المملكــة العربيــة الســعودية، األربعــاء الخميــس - ٢١ - ٢٢ 
جمــادى اآلخــرة ١٤٣٧ ه الموافــق ٣٠ - ٣١ مــارس ٢٠١٦ م.

١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م
تحــت رعايــة أميــر منطقــة المدينــة المنــورة، اإلعــداد والمشــاركة فــي ورشــة عمــل »تســهيل الصــاة فــي 
الروضــة وزيــارة القبــر الشــريف«، معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة، المدينــة المنــورة، 

المملكــة العربيــة الســعودية، الثالثــاء ٢١ جمــادى األولــى ١٤٣٧ ه الموافــق ١مــارس ٢٠١٦ م.

١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م
دارة الملــك عبــد العزيــز، حلقــة نقــاش عــن »طريــق الهجــرة النبويــة مــن مكــة حتــى وادي الخــرار« ضمــن 
األطلــس التاريخــي للســيرة النبويــة، مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة، مكــة المكرمــة، المملكــة العربيــة الســعودية 

الثالثــاء- الخميــس ٢٣ - ٢٥ ربيــع الثانــي ١٤٣٧ ه الموافــق ٢ - ٤ / ٢ / ٢٠١٦ م.

١٤٣٧ ه - ٢٠١٥ م

الملتقــى الوطنــي الخامــس للتــراث العمرانــي: مــن اإلندثــار إلــى اإلزدهــار، »تحقيــق مواقــع المســاجد 
التاريخيــة علــى الطــرق التراثيــة: مــن المدينــة المنــورة إلــى مكــة المكرمــة باســتخدام أنظمــة الرصــد العالميــة 

ــة الســعودية،  ١٧-١٤٣٧/٢/٢١ه الموافــق ــة«، بريــدة - المملكــة العربي وأنظمــة المعلومــات الجغرافي
 ٣٠ / ١١ / ٢٠١٥ - ٣ / ١٢ / ٢٠١٥ م، تاريخ اإللقاء: ١٤٣٥/٢/١٩ه الموافق ١٢/١/ ٢٠١٥م أبها - المملكة العربية 

السعودية.

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م
الملتقــى العاشــر لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، »المرشــد الرقمــي التفاعلــي 
ــرة ٢٢- ٢٥ رجــب ١٤٣٦ه الموافــق  ــرة Navigate Hajj« المنعقــد بالدمــام خــالل الفت ــج والعم ــي للح المكان

ــو ٢٠١٥ م. ١١-١٤ ماي

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م الملتقــى العاشــر لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، »الهجــرة النبويــة المصــورة«، 
المنعقــد بالدمــام خــالل الفتــرة ٢٢ - ٢٥ رجــب ١٤٣٦ ه الموافــق ١١ - ١٤ مايــو ٢٠١٥ م.



١٤٣٦ ه - ٢٠١٤ م

ــق  ــراث العمرانــي، »توثي ــاء مواقــع الت ــق وتصنيــف وإحي ــراث العمرانــي: توثي ــع للت الملتقــى الوطنــي الراب
األميــال الحجريــة علــى طريــق القوافــل مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة باســتخدام أنظمــة الرصــد 
العالميــة وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة«، أبهــا المملكــة العربيــة الســعودية،  ٩ - ١٤٣٦/٢/١٢ه الموافــق 
١- ٤ /٢٠١٤/١٢م، تاريــخ اإللقــاء: ١١ / ٢ / ١٤٣٥ه الموافــق ٣ / ١٢ / ٢٠١٤ م أبهــا - المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م

ملتقــى الحفــاظ العمرانــي علــى التــراث فــي الشــرق األوســط، »الحفــاظ علــى األميــال الحجريــة التراثيــة على 
طريــق القوافــل مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة: رؤيــة للتنميــة المســتقبلية«، كليــة التصاميــم - 

جامعــة الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية، ١٠ / ٦ / ١٤٣٥ه الموافــق ١٠ / ٤ / ٢٠١٤ م، تاريــخ اإللقــاء: 
١٠/ ٦ / ١٤٣٥ه الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠١٤ م، الدمام - المملكة العربية السعودية.

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م

 The Practices and Experiences of Inspiring« الثانــي،  اإلجتماعيــة  المســؤولية  ملتقــى 
Philanthropy«، أرامكو الســعودية الظهران- المملكة العربية الســعودية، ٣٠ / ٥-١ / ٦ / ١٤٣٥ ه الموافق 
٣/٣١ - ٢٠١٤/٤/١م، تاريــخ اإللقــاء: ٣٠ / ٥ / ١٤٣٥ه الموافــق ٣١ / ٤ / ٢٠١٤ م الظهــران المملكــة العربيــة 

الســعودية

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

ــراث العمرانــي: اســتخدام الخرائــط  ــة للت ــراث العمرانــي، »المســاهمة العلمي الملتقــى الوطنــي الثالــت للت
التاريخيــة للمدينــة المنــورة فــي عهــد الرســول الســتنباط المعاييــر التخطيطيــة للمســاجد كمثــال تطبيقــي«، 
المدينــة - المنــورة المملكــة العربيــة الســعودية، - ٥ - ٩ / ٢ / ١٤٣٥ه الموافــق ٨ - ٢٠١٣/١٢/١٢م، تاريــخ 

اإللقــاء: ٧ / ٢ / ١٤٣٥ه الموافــق ١٠ / ١٢ / ٢٠١٣ م المدينــة المنــورة المملكــة العربيــة الســعودية.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

المؤتمــر العربــي الدولــي الســادس: تكنولوجيــا المعلومــات وســيلة لمواكبــة التطــور واإلبــداع. تحــت رعايــة 
ــام: للمســاهممة فــي التطريــر  ــز الدراســات المكانيــة بجامعــة الدم جاللــة الملــك محمــد الســادس، »مرك

المعرفــي واإلقتصــادي واإلجتماعــي«، بالربــاط - المملكــة المغربيــة، ٢٤- ١٢/٢٦/ ١٤٣٤ه الموافــق 
٢٩-١٠/٣١ / ٢٠١٣ م، تاريخ اإللقاء: ٢٥ / ١٢ /١٤٣٤ه الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٣ م الرباط المملكة المغربية.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

المؤتمــر العربــي الدولــي الســادس: تكنولوجيــا المعلومــات وســيلة لمواكبــة التطــور واإلبــداع. تحــت رعايــة 
جاللــة الملــك محمــد الســادس، »مشــروع األميــر محمــد بــن فهــد للمســاكن الميســرة: تنميــة مســتدامة«، 
بالربــاط - المملكــة المغربيــة، ٢٤ - ١٤٣٤/١٢/٢٦ه الموافــق ٢٩ - ٣١/ ١٠ / ٢٠١٣م، تاريــخ اإللقــاء: ٢٦ / ١٢ / 

ــة ــاط المملكــة - المغربي ١٤٣٤ الموافــق ٣١ / ١١ / ٢٠١٣ م الرب

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

دارة الملــك عبــد العزيــز، ورشــة عمــل بعنــوان: نحــو نظــام معلومــات جغرافــي تاريخــي لمكــة المكرمــة والورقة 
بعنــوان: »آليــة لتتبــع مواقــع المعالــم التراثيــة مــن الخرائــط التاريخيــة وتوقيعهــا علــى خرائــط رقميــة حديثــة 
ــة مكــة المكرمــة« المنعقــد بمكــة المكرمــة - المملكــة  ــة: دراســة حال باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي

العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة ٢١ جمــادى الثانــي ١٤٣٤ ه الموافــق ١مايــو ٢٠١٣ م.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واإلعتمــاد األكاديمــي بالتعــاون مــع جامعــة الدمــام، المؤتمــر الدولــي الثالــث 
لضمــان الجــودة فــي التعليــم فــوق الثانــوي، والورقــة بعنــوان: »دعــم الجــودة فــي التعليــم العالــي: تجربــة 
جامعــة الدمــام« المنعقــد بمدينــة الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة - ١٧ - ١٩ جمــادى الثانــي 

١١ ١٤٣٤ ه الموافــق ٢٧ - ٢٩ أبريــل ٢٠١٣ م

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م
الملتقــى الوطنــي الثامــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، »الخارطــة الرقميــة 
ألماكــن تنــزل آيــات القــرآن الكريــم الموســوعة الرقميــة - التفاعليــة ألماكــن وأزمــان تنــزل آيــات القــرآن 
الكريــم«، المنعقــد بالدمــام خــالل الفتــرة ٥ - ٧ جمــادى الثانــي ١٤٣٤ ه الموافــق ١٥ - ١٧ أبريــل ٢٠١٣ م

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م
جامعــة الدمــام، الملتقــى الثانــي للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، عنــوان الورقــة: »خصائــص نجــاح 
البحــث العلمــي«، كليــة اآلداب، الدمــام، المملكــة العربيــة الســعودية األربعــاء ٢٠ - ٢٤ ربيــع الثانــي ١٤٣٤ ه 

الموافــق ٢ - ٦ مــارس ٢٠١٣

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م
ــي ســعد« ضمــن األطلــس التاريخــي  ــار بن ــد موقــع دي ــز، »حلقــة نقــاش حــول تحدي ــد العزي دارة الملــك عب
للســيرة النبويــة، مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة، مكــة المكرمــة، المملكــة العربيــة الســعودية األربعــاء ٢١ محــرم 

١٤٣٤ ه الموافــق ٥ / ١٢ / ٢٠١٢ م.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٢ م اللجنــة الوطنيــة ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، »الملتقــى األول للبنيــة التحتيــة الوطنية للبيانــات المكانية: 
تجــارب الجهــات الحكوميــة«، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، ١٨ / ١ / ١٤٣٤ ه الموافــق ٢/ ٢٠١٢/١٢ م

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
ملتقــى اســتدامة الزراعــة بواحــة األحســاء. عنــوان الورقــة: »قيــاس انحســار الرقعــة الزراعيــة عبــر التاريــخ 
باســتخدام تقنيــة األقمــار الصناعيــة وأنظمــة المعلومــات الجغرافية«، األحســاء-المملكة العربية الســعودية،  

٢٩ / ١٢ / ١٤٣٣ ه الموافــق ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ م.

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية جامعــة الملــك ســعود: حلقــة نقــاش بعنــوان »دور علــم الجغرافيــا وإســهاماته 
فــي علــم مقارنــة األديــان«، الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية، ٩ / ١١ / ١٤٣٣ الموافــق ٢٥ / ٩ / ٢٠١٢ م.

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
الخدمــات  فــي  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  اســتخدام   :  ٢٠١٢ الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  ملتقــى 
اإللكترونيــة. عنــوان الورقــة: »المرشــد الرقمــي المكانــي التفاعلــي لمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
والمشــاعر المقدســة«، مكة المكرمة-المملكة العربية الســعودية، ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٣ الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠١٢ م



١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
الملتقــى الوطنــي الســابع لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، »الرصــد المكانــي 
 ،»GPS وأنظمــة الرصــد العالميــة GIS لمعالــم درب األنبيــاء باســتخدام أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة
المنعقــد بالدمــام خــالل الفتــرة ٨ - ١٠ جمــادى الثانــي ١٤٣٣ ه الموافــق ٢٩ أبريــل ٢٠١٢ إلــى ١ مايــو ٢٠١٢ م

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
دارة الملــك عبــد العزيــز، »حلقــة نقــاش حــول تحديــد موقــع غــزوة حنيــن« ضمــن األطلــس التاريخــي للســيرة 
النبويــة، مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة، مكــة المكرمــة- المملكــة العربيــة الســعودية األربعاء ٢١ ربيــع الثاني١٤٣٣ه 

الموافــق ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ م.

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م

ــى  ــة والشــبكات: دور المعلومــات واالتصــاالت للتحــول إل ــي الخامــس للمعلومــات الصناعي المؤتمــر العرب
مجتمــع المعرفــة. تحــت رعايــة جاللــة الملــك محمــد الســادس، »المرشــد الرقمــي المكانــي التفاعلــي 
لمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والمشــاعر المقدســة«، بالربــاط المملكــة المغربيــة، - ٢٥ - ١/٢٧/ ١٤٣٣ه 
الموافــق٢٠ - ٢٢ / ١٢ / ٢٠١١ م، تاريــخ اإللقــاء: ٢٥ / ١ / ١٤٣٣ الموافــق ٢٠ / ١٢ / ٢٠١١ م الرباط-المملكــة 

المغربيــة.

١٤٣٣ ه - ٢٠١١ م دارة الملــك عبــد العزيــز، »حلقــة نقــاش حــول طــرق الحــج ودروبه« ضمن موســوعة الحج والحرمين الشــريفين، 
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، ١٢ - ١٣ محرم ١٤٣٣ ه. الموافق ٧ - ٨ / ١٢ / ٢٠١١ م.

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م
النــادي األدبــي الثقافــي بجــدة بالتعــاون مــع جمعيــة مراكــز األحيــاء بمنطقــة مكــة المكرمــة، »تطبيــق أنظمــة 
المعلومــات الجغرافيــة GIS فــي التعــرف علــى المواقــع األثريــة علــى طريــق القوافــل« محافظــة خليــص- 

المملكــة العربيــة الســعودية، تاريــخ اإللقــاء: ٨ / ٧ / ١٤٣٢ ه الموافــق ٩ / ٦ / ٢٠١١ م.

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م

ــق  ــة الســعودية، »توثي ــة العربي ــة فــي المملك ــي الســادس ألنظمــة المعلومــات الجغرافي الملتقــى الوطن
 GPS اكتشــاف األميــال الحجريــة علــى طريــق القوافــل بإقليــم الحجــاز: باســتخدام أنظمــة الرصــد العالميــة
وأنظمــة المعلومــات الجغرافيــة GIS«، المنعقــد فــي الخبــر، خــالل الفتــرة ٢٠ - ٢٢ جمــادي األولــى١٤٣٢ ه 

الموافــق ٢٤ - ٢٦ إبريــل ٢٠١١، تاريــخ اإللقــاء: ٢١ / ٥ / ١٤٣٢ ه - ٢٥ / ٤ / ٢٠١٢م

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م ــر  النــدوة األولــى لتجــارب المســاكن االجتماعيــة، مؤسســة الملــك عبداللــه لإلســكان التنمــوي لوالديــه، »أث
المســاكن الميســرة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة«، المنعقــدة فــي الريــاض خــالل الفتــرة.

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م

الملتقــى التربــوي التعليمــي الرابــع: »متطلبــات التعليــم فــي ظــل مجتمــع المعرفــة«، اإلدارة العامــة للتربية 
والتعليــم بالشــراكة مــع أرامكــو الســعودية، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية، »القيــادة مــن 

خــال البيئــة المدرســية«، المنعقــد فــي الدمــام خــالل الفتــرة ٢٦ - ٢٧ جمــادى األولــى ١٤٣٢ ه الموافــق 
٣٠ أبريل - ١مايو ٢٠١١ م.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

النــدوة األولــى للتنميــة العمرانيــة والمســاكن المســتدامة، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة الشــرقية 
بالتعــاون مــع جامعــة الدمــام، »دور المســاكن الميســرة فــي التنميــة العمرانيــة والمســاكن المســتدامة«، 
المنعقــدة فــي الدمــام خــالل الفتــرة ١٧ - ١٩ ذو القعــدة ١٤٣١ ه الموافــق ٢٥ - ٢٧ أكتوبــر ٢٠١٠ م تاريــخ 

اإللقــاء: ١٧ ذو القعــدة ١٤٣١ ه/ ٢٥ أكتوبــر ٢٠١٠

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م  ESRI (GIS) »Using GIS: A Chain of Equidistant المؤتمر السنوي العالمي الثالثون لمستخدمي برامج
Milestones Discovered« سان ديغو والية كاليفورنيا-أمريكا.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

ــة  ــق التنمي ــة كمدخــل لتحقي ــم التراثي ــة المعال يــوم التخطيــط الثانــي (The Second Planning Day) ، »تنمي
الشــاملة المســتدامة: دراســة حالــة إقليــم طريــق الهجــرة النبويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية« كليــة 
العمــارة والتخطيط-جامعــة الدمــام، المنعقــد فــي الدمــام، خــالل الفتــرة  ١٩ جمــادى الثانــي ١٤٣١ ه الموافــق

١ يونيو - ٢٠١٠ م.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

يــوم التخطيــط الثانــي (The Second Planning Day) ، »الوعــي االجتماعــي وسياســات المحافظــة علــى 
المناطــق الحضريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية« محاضــرة تــم القاؤهــا نيابــة عــن صاحبــة الســمو الملكــي 
ــرة نــوف بنــت محمــد بــن فهــد كليــة العمــارة والتخطيــط جامعــة الدمــام المنعقــد فــي الدمــام، خــالل  األمي

ــو ٢٠١٠ م ــي - ١٤٣١ ه الموافــق ١ - يوني ــرة ١٩ جمــادى الثان الفت

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م
الملتقــى الوطنــي الخامــس ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة فــي المملكــة العربيةالســعودية، »مفهــوم 
ــى ١٤٣١ ه  ــرة ١٣ - ١٥ جمــادي األول ــر، خــالل الفت ــرآن«، المنعقــد فــي الخب ــة فــي الق االتجاهــات الجغرافي

الموافــق ٢٦ - ٢٨ أبريــل ٢٠١٠ م

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م
الملتقــى الوطنــي الخامــس ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، »اســتخدام 
الخرائــط التاريخيــة للتعــرف علــى المعالــم األثريــة«، المنعقــد فــي الخبــر، جمــادي األولــى ١٤٣١ ه الموافــق 

٢٦ - ٢٨ أبريــل ٢٠١٠ م.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

المؤتمــر العالمــي للتــراث العمرانــي فــي الــدول اإلســالمية. »الوعــي االجتماعــي وسياســات المحافظــة 
ــة الســعودية« محاضــرة تــم التقاؤهــا نيابــة عــن صاحبــة الســمو  علــى المناطــق الحضريــة بالمملكــة العربي
الملكــي األميــرة نــوف بنــت محمــد ابــن فهــد، المنعقــد بالريــاض، خــالل الفتــرة ٩ - ١٤ جمــادى اآلخــرة١٤٣١ ه 

الموافــق ٢٣ - ٢٨ مايــو ٢٠١٠ م.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م
الملتقــى الدولــي األول لتخطيــط المــدن، »تنميــة المعالــم التراثيــة كمدخــل لتحقيــق التنميــة الشــاملة 
ــة الســعودية«المنعقد بالجبيــل،  ــة بالمملكــة العربي ــة إقليــم طريــق الهجــرة النبوي المســتدامة: دراســة حال

خــالل الفتــرة ٢٤ - ٢٦ محــرم ١٤٣١ ه الموافــق ١٠ - ١٢ ينايــر ٢٠١٠ م.



١٤٣٤ ه - ٢٠٠٩ م
المؤتمــر العربــي الرابــع للمعلومــات الصناعيــة والشــبكات تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين، »التدويــن 
المعلوماتــي لآلثــار التاريخيــة وقيمتهــا فــي صناعــة الســياحة: التاريــخ األثــري للمدينــة المنــورة أنموذجــا«، 

المنعقــد بالريــاض، خــالل الفتــرة ٣ - ٥ محــرم ١٤٣١ ه الموافــق ٢٠ - ٢٢ ديســمبر ٢٠٠٩ م.

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م  ESRI ( GIS ،) »Historic Maps: A المؤتمــر الســنوي العالمــي التاســع والعشــرون لمســتخدمي برامــج
Prototype is Considered for Medina« ، المنعقــد فــي ســان ديغــو واليــة كاليفورنيا-أمريــكا.

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م

نــدوة نظــم المعلومــات الجغرافيــة الرقميــة ودورهــا فــي دعــم اتخــاذ القــرارات المكانيــة (المنظمــة العربيــة 
للتنميــة اإلداريــة والهيئــة العربيــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس)، »تطويــر نظــام ترميــز جغرافــي 
لعنونــة المواقــع وتطبيقــه فــي إدارة التنميــة المكانيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية«، المنعقــدة بشــرم 

الشــيخ، مصــر، خــالل الفتــرة ٢١ - ٢٣ ربيــع األول ١٤٣٠ ه الموافــق ١٧ - ١٩ مــارس ٢٠٠٩ م.

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م

الدوليــة  المنظمــة  مــع  بالتعــاون  والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  العربيــة  للهيئــة  الوطنيــة  النــدوة 
للتقييــس (األيــزو)، بعنــوان تطبيــق نظــم المعلومــات الجغرافيــة الرقميــة GIS، والورقــة كانــت بعنــوان 
»اكتشــاف الميــل العربــي القياســي باســتخدام أنظمــة GIS - GPS«، المنعقــدة بالريــاض خــالل الفتــرة ٥ - ٧ 

جمــادى األولــى ١٤٢٩ ه الموافــق ١٠ - ١٢ مايــو ٢٠٠٨ م.

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م
النــدوة الثانيــة لإلســكان الخيــري والميســر بالمملكــة العربيــة السعودية،»فلســفة تصميــم اإلســكان وتأثيرهــا 

علــى الســّكان خبــرة مكتســبة مــن مشــاريع األميــر محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز للمســاكن الميســرة«،
المنعقدة بالخبر، خالل الفترة ٢٢ - ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩ ه الموافق ٢٨ - ٣٠ أبريل ٢٠٠٨ م.

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م
الملتقــى الوطنــي الثالــث لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية »الرصــد المكانــي 
ــات الجغرافيــة GIS وأنظمــة الرصــد العالميــة  ــرة النبويــة باســتخدام أنظمــة المعلوم ــق الهج ــم طري لمعال

GPS«، المنعقــد فــي الخبــر، خــالل الفتــرة ١ - ٣ ربيــع األول ١٤٢٨ ه الموافــق ٧ - ٩ أبريــل ٢٠٠٨ م.

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م
الملتقــى الثالــث للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية، »خدمــات إلكترونيــة ترتبــط بالمواقــع الجغرافية« 
(Location Based Services)، المنعقــد فــي الخبــر، خــالل الفتــرة ١٩ - ٢٠ صفــر ١٤٢٩ ه الموافــق ٢٦ - ٢٧ 

فبرايــر ٢٠٠٨ م

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٨ م نــدوة اإلصــالح اإلداري، »دور الخدمــات اإللكترونيــة فــي تحقيــق أهــداف اإلصــاح اإلداري« إمــارة المنطقــة 
الشرقية

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٨ م »دراســة الرؤيــة المســتقبلية للمجلــس البلــدي وتطويــر إجــراءات العمــل فيــه« المجلــس البلــدي للمنطقــة 
الشــرقية، الدمــام.

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م
الملتقــى الخامــس لخدمــة المشــترك الشــركة الســعودية للكهربــاء، »نظــام الترميــز الجغرافــي للعنونــة 
المكانيــة وتطبيقاتــه فــي أداء خدمــات الكهربــاء«، المنعقــد بمدينــة الهفــوف المملكــة العربيــة الســعودية - 

٢٦ ذو القعــدة ١٤٢٨ ه الموافــق ٥ ديســمبر ٢٠٠٧ م

١٤٢٧ ه - ٢٠٠٧ م ملتقــى مراكــز النمــو بمنطقــة عســير جامعــة الملــك خالــد، »مســتقبل الدراســات المســاحية لمراكــز النمــو 
وتطورهــا مــن خــال صــور األقمــار الصناعيــة وقواعــد البيانــات الجغرافيــة«، المنعقــد بمدينــة أبهــا

١٤٢٧ ه - ٢٠٠٦ م
ــة اإلداريــة فــي الواجــب الوطنــي«  الملتقــى الوطنــي إلدارات التطويــر اإلداري بإمــارات المناطــق. »الرؤي
إمــارة المنطقــة الشــرقية الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية. ٢٧ - ٢٩ محــرم ١٤٢٧ ه الموافــق ٢٦ - ٢٨ 

فبرايــر ٢٠٠٦ م.

١٤٢٦ ه - ٢٠٠٥ م مؤتمــر مســتخدمي ESRI ، »تطبيقــات أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة GIS في المجــال االجتماعي بالمملكة 
العربية السعودية« (Applying GIS in Social Welfare in Saudi Arabia) الكويت

١٤٢٦ ه - ٢٠٠٥ م الملتقــى األول للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية، »الصيغــة اإلكترونيــة للخدمــة االجتماعيــة« الخبــر 
المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م
للخدمــة  أفضــل  تطبيــق  »نحــو  بعنــوان:  المنــورة  المدينــة  بمنطقــة  الخيريــة  للجهــات  الثانــي  الملتقــى 
االجتماعيــة«. والمشــاركة كانــت بورقــة بعنــوان: »مشــروع التوجيــه واإلنتــاج األســري« المدينــة المنــورة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م ــة«  ــاس األداء اإلداري والئحــة األهــداف المتوازن ــر اإلداري إلمــارات المناطــق، »قي الملتقــى األول للتطوي
الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م
 المؤتمــر الدولــي الثالــث ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، »تطويــر نظــام ترميــز لتســمية المواقــع الجغرافيــة
الســعودية العربيــة     Developing a Nation-Wide Geographic Coding System in Saudi) »بالمملكــة 

(Arabiaالمنامــة مملكــة البحريــن

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م مؤتمــر مســتخدمي ESRI فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا، »نظــام عالمــي لترميــز المواقــع الجغرافيــة« 
المتحــدة العربيــة  دبي-اإلمــارات   (Global Geographic Coding System)

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م
الشــبكة األوربيــة ألبحــاث اإلســكان جامعــة كامبريــدج، »معاييــر اإلســكان الميســر لمحــدودي الدخــل فــي 
 Affordable Housing Standards for Low-Income Communities in) الســعودية«  العربيــة  المملكــة 

بريطانيــا كامبريــدج   (Saudi Arabia



١٤٢٤ ه - ٢٠٠٤ م
ــة الســعودية، »الوعــي االجتماعــي بمســألة الفقــر بالمملكــة ــري بالمملكــة العربي  الصنــدوق الوطنــي الخي
العربيــة الســعودية: فــي حــوار اجتماعــي«، دراســة مرفوعــة إلــى معالــي وزيــر الشــؤن االجتماعيــة الريــاض-

المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٤ ه - ٢٠٠٤ م  الصنــدوق الوطنــي الخيــري بالمملكــة العربيــة الســعودية، »الصنــدوق الوطنــي الخيــري مــن منظــور علمــي
متخصــص« الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٤ ه - ٢٠٠٤ م لقــاء مديــري ورؤســاء الشــركة الســعودية للكهربــاء وإدارة الميــاه بالمنطقــة الشــرقية، »الرقــم المميز للموقع 
الجغرافــي )قطعــة األرض(« الدمــام - المملكة العربية الســعودية

١٤٢٤ ه - ٢٠٠٣ م العربيــة  تطبيقي«الرياض-المملكــة  علمــي  منظــور  مــن  الفقــر  »معالجــة  الخيــري  الوطنــي  الصنــدوق 
الســعودية

١٤٢٣ ه - ٢٠٠٣ م الملتقــى الوطنــي األول لرعايــة الســجناء بالمملكــة العربيــة الســعودية، »طــرق تنشــيط مصــادر الدعــم 
وتنميــة المــوارد لرعايــة أســر الســجناء« الريــاض -المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٣ ه - ٢٠٠٣ م الملتقــى الســنوي األول للجمعيــات الخيريــة بالمدينــة المنــورة، »إدارة تنميــة المــوارد بالمؤسســات الخيريــة: 
تحليــل أدائهــا ومقومــات نجاحهــا« المدينــة المنورة-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٣ ه - ٢٠٠٢ م الملتقــى األول للجمعيــات الخيريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وزارة الشــؤون االجتماعيــة، »تجــارب مميــزة 
فــي العمــل االجتماعــي« تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية.

١٤٢٣ ه - ٢٠٠٢ م  Childhood Versus Urbanism in) »مؤتمــر األطفــال والمدينــة، »الطفولــة والتحضــر فــي العالــم العربــي
the Arab World) عمــان األردن

١٤٢٢ ه - ٢٠٠١ م
المؤتمر الســنوي العالمي الواحد والعشــرون لمســتخدمي برامج ESRI GIS ، »اســتخدام أنظمة المعلومات 
ــة ذوي الظــروف الخاصــة« (Utilizing GIS to Serve The Disabled Persons) ســان ديغــو- ــة لخدم الجغرافي

واليةكاليفورنيا-أمريكا.

١٤٢٢ ه - ٢٠٠١ م
المؤتمر الســنوي العالمي الواحد والعشــرون لمســتخدمي برامج ESRI GIS ، »اســتخدام أنظمة المعلومات 
الجغرافيــة لخدمــة الســياحة GIS Serves Tourism«، باالشــتراك مــع: التيســان، عبدالباقــي ســان ديغوواليــة 

كاليفورنيا-أمريكا

١٤٢١ ه - ٢٠٠١ م العربيــة  الدمام-المملكــة  للمعاقيــن«  العمرانيــة  البيئــة  »تهيئــة  العمــران،  لجمعيــة  الوطنــي  الملتقــى 
الســعودية

١٤٢١ ه - ٢٠٠١ م ملتقــى منســوبي القطاعــات الحكوميــة، »أهميــة اســتخدام التقنيــات فــي الخدمــات المكانيــة واإلنســانية« 
األحســاء-المملكة العربيــة الســعودية

١٤٢١ ه - ٢٠٠٠ م
ــن  ــك فهــد ب ــن الشــريفين المل ــي خــادم الحرمي ــى تول ــي بمناســبة مــرور عشــرون عامــًا عل الملتقــى الوطن
عبدالعزيــز (رحمــه اللــه تعالــى)، »تطــور عمــل الجمعيــات والمؤسســات االجتماعيــة فــي عهــد خــادم الحرميــن 

الشــريفين«، الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢١ ه - ٢٠٠٠ م الوظيفــي  والمســتقبل  االجتماعيــة  الخدمــة  »أهميــة  االجتماعيــة،  والتنميــة  للتخطيــط  األولــى  النــدوة 
الســعودية العربيــة  المكرمة-المملكــة  مكــة  القــرى  أم  جامعــة  لخريجيهــا« 

١٤٢١ ه - ٢٠٠٠ م المؤتمــر الســنوي العالمــي العشــرون لمســتخدمي برامــج (ESRI- GIS)»التعــرف علــى المواقــع مــن خــال 
آرك فيــو Finding a Location Via Arc View GIS« ســان ديغو-واليــة كاليفورنيا-أمريــكا

١٤٢٠ ه - ٢٠٠٠ م أســبوع العمــل االجتماعــي وزارة الشــئون االجتماعيــة، »معوقــات العمــل اإلجتماعــي« الخبر-المملكــة العربية 
السعودية

١٤٢٠ ه - ١٩٩٩ م  ESRI GIS) »Utilizing GIS in Social) برامــج  لمســتخدمي  عشــر  التاســع  العالمــي  الســنوي  المؤتمــر 
أمريــكا. كاليفورنيــا  ديغو-واليــة  ســان   »Welfare Organizations

١٤٢٠ ه - ١٩٩٩ م الجغرافيــة GIS فــي االســتجابة  المعلومــات  الســعودي، »اســتخدامات أنظمــة  الهــالل األحمــر  مؤتمــر 
الســريعة فــي القضايــا اإلغاثيــة« المدينــة المنــورة -المملكــة العربيــة الســعودية

١٤١٩ ه - ١٩٩٨ م ــد موقــع  ــة GIS فــي تحدي مؤتمــر الهــالل األحمــر الســعودي، »اســتخدامات أنظمــة المعلومــات الجغرافي
المتصــل بالهــال األحمــر« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤١٨ ه - ١٩٩٧ م  The Impact of Urban Growth) ،»المؤتمــر العالمــي للعقــار، »أثــر النطــق العمرانيــة علــى أســعار المســاكن
Boundaries on Housing Prices) مدينــة بيركلــي واليــة كاليفورنيــا الواليــات المتحــدة األمريكية.



مشروعات البحوث المدعمة |

تاريخه عنوان المشروع

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م »طــرق الحــج ودروبــه: ضمــن موســوعة الحــج والحرميــن الشــريفين«، مشــروع بحثــي ضمــن إصــدارات دارة 
الملــك عبدالعزيــز، الرياض-لمملكــة العربيــة الســعودية.

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م »طريــق الهجــرة النبويــة: تتبــع مكانــي وزمانــي ضمــن األطلــس التاريخــي للســيرة النبويــة«، مشــروع بحثــي 
ضمــن إصــدارات دراة الملــك عبدالعزيــز، الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية.

١٤٢٨ه  - ١٤٣٠ ه
»تطويــر نظــام ترميــز جغرافــي لعنونــة المواقــع وتطبيقــه فــي إدارة التنميــة المكانيــة بالمملكــة العربيــة 
مــع  بالمشــاركة  والتقنيــة  للعلــوم  العزيــز  عبــد  الملــك  مــن مدينــة  بحثــي مدعــم  الســعودية«، مشــروع 

محمــود عبداللطيــف 

١٤٢٥ ه - ١٤٢٧ ه
العربيــة  بالمملكــة  الريفيــة  المناطــق  فــي  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  لتوقيــع  إجرائيــة  »ضوابــط 
الســعودية: دراســة تطبيقيــة« مشــروع بحثــي مدعــم مــن مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتكنولوجيــا 

بالمشــاركة مــع الجــار اللــه، أحمــد، الزامــل، ميســلون، والعرفــج، خالــد

مقاالت منشورة في وسائل إعالمية محلية |

تاريخه عنوان المقال

١٤١٨ ه - ١٩٩٧ م »تحليــل لبعــض العوامــل المؤثــرة فــي أســعار أراضــي المخططــات الســكنية«، جريــدة الريــاض، ١٠٧٦٤ 
الســنة الرابعــة والثالثــون.

١٤١٧ ه - ١٩٩٦ م »الجوال واتجاهات النمو العمراني«، جريدة الرياض، ١٠٤١٢ السنة الرابعة والثالثون.

أبحاث تحت اإلعداد للنشر |

تاريخ النشر المتوقع عنوان البحث
مارس ٢٠١٧ م النقوش الحجرية على طرق القوافل
أبريل   ٢٠١٧ م اكتشاف الميل الحجري العربي وأثره في تحديد الطرق التراثية
يونيو   ٢٠١٧ م الهوية العمرانية للمدن السعودية
أكتوبر   ٢٠١٧ م الخرائط التاريخية وأهميتها في المحافظة على الثروات االجتماعية واالقتصادية والعمرانية
مارس  ٢٠١٨ م الخصائص المكانية آلبار المدينة المنورة في العهد النبوي
أبريل   ٢٠١٨ م أثر الطرق القديمة في نشوء واندثار المدن
مايو   ٢٠١٨ م التطور التاريخي لخرائط المدينة المنورة

المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة |

تاريخه عنوان المشاركة

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م محاضرة عامة عن »أخاقيات مهنة التعليم« جامعة الدمام- ٢١ / ٣ / ١٤٣٣ الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٢ 
إلقاء المحاضرة

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م حلقــة نقــاش »اإلســتراتيجية الوطنيــة لإلســكان«، مخرجــات المرحلــة الرابعــة، وزارة اإلســكان الريــاض المملكة 
العربيــة الســعودية ١٧ ذي القعــدة ١٤٣٢ه الموافــق ١٥ أكتوبــر ٢٠١١، المشــاركة كعضــو فــي حلقــة النقــاش.

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م
ورشــة »االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع اإلســكان بالمملكــة العربيــة الســعودية« وزارة اإلســكان الريــاض 
المملكــة العربيــة الســعودية، خــالل الفتــرة مــن٢٩ ربيــع الثانــي - ١ جمــادى األولــى ١٤٣٢ ه الموافــق ٣ - ٥ 

أبريــل ٢٠١١ م، المشــاركة بالحضــور ورئاســة جلســة

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م البــر للخدمــات اإلنســانية فــي جامعــة أم القــرى«، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  ورشــة »كرســي 
العمــل. ورشــة  فــي  كعضــو  المشــاركة  ٢٠١١/٣/١٥م،   -  ١٣ الموافــق  ٧-١٤٣٢/٤/٩ه 



١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م
»Health Decisions Made Easy Symposium« مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث-
الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية، ١٦ ربيــع الثانــي ١٤٣٢ ه الموافــق ٢١ مــارس ٢٠١١، المشــاركة بالحضور 

ورئاســة جلسة.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

»نــدوة تطويــر قطــاع المعلومــات الصناعيــة فــي الــدول العربيــة تحــت شــعار: أحــدث تكنولوجيــا المعلومــات 
وأثرهــا علــى تطويــر المنتجــات الصناعيــة العربيــة«، المنظمــة العربية للتنميــة الصناعية والتعديــن، المنعقدة 
فــي بيــروت، لبنــان خــالل الفتــرة مــن ٣ - ٥ ذي الحجــة ١٤٣١ ه الموافــق ٩ - ١١ نوفمبــر ٢٠١٠ م، المشــاركة 

بالحضــور ورئاســة جلســة.

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م
 (ESRI) نــدوة »نظــم المعلومــات الجغرافيــة واســتخداماتها وآفاقهــا المســتقبلية« بحضــور رئيــس شــركة إزري
الســيد جــاك دانجرمونــد (Jack Dangermond)، المنظــم: شــركة أزري وشــركة المعمــر، الريــاض، المشــاركة 

بالحضــور والمناقشــة

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م المؤتمــر الســنوي العالمــي الثامــن والعشــرون لمســتخدمي برامــج ESRI GIS ســان دييغــو الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، المشــاركة بالحضور

١٤١٩ ه - ١٩٩٨ م مؤتمــر الطــرق واســتعماالت األراضــي (Land use and Transportation Conference) مدينــة بورتالنــد 
واليــة أوريغــون الواليــات المتحــدة األمريكيــة

١٤٠٦ ه - ١٩٨٦ م وزارة الطرق والمواصالت، »المؤتمر العالمي للطرق« مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية

األعمال اإلدارية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابًقا) |

تاريخه العمل اإلداري
١٤٣٣ ه - حتى تاريخه وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

١٤١٨ - ١٤٢٠ ه وكيل عمادة شؤون الطالب
١٤١٨ - ١٤٢٠ ه وكيل عمادة القبول والتسجيل المكلف
١٤١٨ - ١٤٢٠ ه وكيل عمادة شئون المكتبات المكلف

١٤١٩ ه عميد كلية العمارة والتخطيط المكلف
١٤١٩ ه وكيل كلية العمارة والتخطيط للشئون األكاديمية المكلف
١٤١٩ ه وكيل كلية العمارة والتخطيط للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف

١٤١٠ - ١٤١١ ه مدير مركز الحاسب اآللي المساعد

عضوية ورئاسة اللجان والمؤسسات األكاديمية |

تاريخها العضوية
١٤١٨ ه - ١٤٢٠ ه  عضو لجنة المركز الترفيهي بجامعة الملك فيصل
١٤٢٨ ه - ١٤١٩ ه  رئيس لجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي بجامعة الملك فيصل 

١٤١٨ ه رئيس لجنة حّل مشكلة مواقف الطالب بجامعة الملك فيصل
١٤١٧ ه عضو لجنة دراسة العبء األكاديمي لكلية العمارة والتخطيط 
١٤١٧ ه  رئيس لجنة إحتياجات مراكز الحاسب اآللي بجامعة الملك فيصل
١٤١٧ ه  رئيس لجنة أنظمة المعلومات الجغرافية بكلية العمارة والتخطيط 
١٤١٠ ه  رئيس لجنة القبول لطالب كلية الطب والعلوم الطبية

١٤٠٩ ه - ١٤١١ ه  عضو لجنة الشرائح بمركز الوثائق والمعلومات بكلية العمارة والتخطيط
١٤٠٩ ه - ١٤١١ ه  عضو لجنة يوم المهنة بجامعة الملك فيصل
١٤٠٧ ه - ١٤١١ ه  عضو لجان الطلبة المستجدين بالكليات بجامعة الملك فيصل
١٤٠٧ ه - ١٤١١ ه  رئيس شبكة الخليج لجامعة الملك فيصل بالدمام



المهام الرسمية المكلف بها من لدن أمير المنطقة الشرقية | 

تاريخها المهمة الرسمية
١٤١٨ ه - ١٤٣٥ ه أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية

١٤١٩ ه  المشرف العام على المسابقة العالمية لتصاميم مركز األميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز
١٤١٩ ه - ١٤٣٥ ه  أمين عام جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لخدمة أعمال البر
١٤٢٠ ه - ١٤٢٢ ه مدير عام جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية

١٤٢١ ه  ــة- ــز الخــاص بالمناطــق والمحافظــات اإلداري ــم اإلســتفادة مــن الترمي ــق وتعمي المشــرف العــام علــى تطبي
المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات

١٤٢١ ه
ــذوي اإلحتياجــات  ــوي ل ــم النفســي والترب ــي والتقيي ــدوة التشــخيص الطب ــا المنظمــة لن ــة العلي رئيــس اللجن
الخاصــة التــي نظمتهــا جامعــة الخليــج العربــي بمملكــة البحريــن ضمــن برنامــج مؤسســة األميــر ســلطان بــن 

عبدالعزيــز
١٤٢١ ه - ١٤٢٣ ه  المشرف العام على مشروع المركز الطبي لعالج مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة الشرقية

١٤٢٢ ه - ١٤٢٤ ه رئيــس لجنــة جمــع المعلومــات وتجهيــز الدراســات الفنيــة وإجــراء البحــوث لمركــز األميــرة جواهــر بنــت نايــف بــن 
عبدالعزيز

١٤٢٢ ه - ١٤٢٤ ه رئيس لجنة إعداد المخططات الهندسية لمركز األميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز

١٤٢٢ ه  المشــرف العــام علــى المســابقة العالميــة لتصاميــم مشــاريع األميــر محمــد بــن فهــد للمســاكن الميســرة-
المرحلــة األولــى بمدينــة الدمــام

١٤٢٢ ه - ١٤٣٥ ه  المشرف العام على مشاريع األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للمساكن الميسرة بالمنطقة الشرقية
١٤٢٣ ه - ١٤٢٥ ه  المشرف العام على مشروع دراسة »قياس خط الفقر في المملكة العربية السعودية«

١٤٢٣ ه - ١٤٢٩ ه  المشــرف العــام علــى تأســيس وإنشــاء مركــز األميــرة جواهــر بنــت نايــف بــن عبدالعزيــز ومايضمــه مــن 
وحــدات ومرافــق ومشــاريع متعــددة

١٤٢٣ ه  عضو اللجنة العليا المنظمة للملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية

١٤٢٣ ه تمثيــل صاحــب الســمو الملكــي أميــر المنطقــة الشــرقية فــي اســتالم جائزة،جمعيــة البــر بالمنطقــة الشــرقية 
لحصولهــا علــى لقــب رائــدة العمــل الخيــري علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي

١٤٢٣ ه .(e-Saudi) المشرف العام على مشروع اإلدارة اإللكترونية للمنطقة الشرقية - إي سعودي

١٤٢٣ ه المشــرف العــام علــى مشــروع إنشــاء المركــز اإلقليمــي ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة بالمنطقــة الشــرقية 
. (The Regional Center for GIS)

١٤٢٣ ه - ١٤٢٤ ه  عضو لجنة تنفيذ توصيات الملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية
١٤٢٣ ه - ١٤٢٥ ه المشرف العام على تصميم برنامج الحاسب اآللي الموحد لوزارة الشؤون االجتماعية
١٤٢٣ ه - ١٤٣٥ ه المشرف العام على تصميم البرنامج االلكتروني إلمارة المنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣٥ ه  المشرف العام على مركز التوجيه واإلنتاج األسري بالمنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣٥ ه نائب رئيس مجلس أمناء مراكز التنمية األسرية بالمنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣٥ ه رئيس اللجنة الفنية ألنظمة المعلومات الجغرافية المنبثقة عن إمارة المنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣٥ ه أمين عام مجلس أمناء مشروع كفالة األيتام بالمنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣٥ ه عضو اللجنة العليا ألنظمة المعلومات الجغرافية بإمارة المنطقة الشرقية

١٤٢٤ ه المشرف العام على مشروع دراسة وتصميم التنسيق المعلوماتي إلفادات الوالدة، وزارة الصحة

١٤٢٤ ه المشــرف العــام علــى مشــروع الترميــز المكانــي والعنونــة. تــم اعتمــاد وتطبيــق هــذا النظــام مــن قبــل وزارة 
الشــئون البلديــة والقرويــة

١٤٢٤ ه - ١٤٣١ ه  رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة الشرقية
١٤٢٤ ه - ١٤٣١ ه عضو مجلس إدارة الصندوق التنموي االجتماعي، ُمشكل بقرار من المقام السامي الكريم

١٤٢٤ ه - ١٤٢٧ ه  المشــرف العــام علــى مشــروع النظــام اآللــي الموحــد لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم بالمملكــة 
العربيــة الســعودية

١٤٢٤ ه - ١٤٣٣ ه ــا«  ــاء التــي يســكنون به ــن والشــباب وأســرهم واألحي ــداث والمراهقي ــة دراســة »مشــاكل األح عضــو لجن
والمنبثقــة مــن إمــارة المنطقــة الشــرقية

١٤٢٤ ه  المشــرف العــام علــى مشــروع البوابــات الحدوديــة اإللكترونيــة: جــواز الســفر اإللكترونــي. تــم التطبيــق 
والتنفيــذ التجريبــي فــي مطــار الملــك فهــد بالدمــام



١٤٢٥ ه - ١٤٢٦ ه  ــار الحــي  ــز لوالديــه لإلســكان التنمــوي، الختي ــه بــن عبدالعزي ــة الخاصــة بمؤسســة الملــك عبدالل عضــو اللجن
ــة الدمــام ــة بمدين األنســب للتنمي

١٤٢٥ ه  عضو مجموعة المشورة الثقافية للمهرجان الوطني العشرين للتراث والثقافة (الجنادرية)
١٤٢٥ ه - ١٤٣٣ ه  رئيس اللجنة الفنية للخدمات اإللكترونية بإمارة المنطقة الشرقية
١٤٢٦ ه - ١٤٢٨ ه  رئيس لجنة تأثيث مركز األميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز وعناصره المختلفة

١٤٢٦ ه  المشــرف العــام علــى اللقــاء »األول« للجهــات الحكوميــة بالمنطقــة الشــرقية لمتابعــة وتنفيــذ تطبيــق 
الشــرقية بالمنطقــة  اإللكترونيــة  الخدمــات 

١٤٢٥ ه - ١٤٢٧ ه مستشــار مشــروع »المخططــات التفصيليــة والمحليــة، والمخطــط اإلرشــادي لحاضــرة الدمــام )الدمام-الخبــر-
الظهــران( ومحافظتــي القطيــف ورأس تنــورة«، أمانــة المنطقة الشــرقية

١٤٢٦ ه - ١٤٣٣ ه  عضو لجنة تطوير األحياء القديمة بالمنطقة الشرقية
١٤٢٦ ه - ١٤٣٢ ه عضو المجلس البلدي ألمانة المنطقة الشرقية الدورة األولى

١٤٢٧ ه  عضــو الفريــق المشــترك الممثــل إلمــارة المنطقــة الشــرقية القتــراح القواعــد التنفيذيــة الســتحقاق الســكن 
الشــعبي بالمنطقــة الشــرقية

١٤٢٧ ه - ١٤٣٢ ه عضو مركز االستشارات العمرانية-جامعة الدمام
١٤١٩ ه - ١٤٣٥ ه  المشرف العام على مركز الدراسات اإلنسانية واالجتماعية بالمنطقة الشرقية

١٤٢٤ ه المشرف العام على مشروع البطاقة الذكية والخدمات العينية والنقدية

١٤٢٧ ه  المشــرف العــام علــى اللقــاء »الثانــي« للجهــات الحكوميــة بالمنطقــة الشــرقية لمتابعــة وتنفيــذ تطبيــق 
بالمنطقــة الخدمــات اإللكترونيــة 

١٤٢٧ ه  المشــرف العــام علــى اللقــاء »الثالــث« للجهــات الحكوميــة بمحافظــة األحســاء لمتابعــة وتنفيــذ تطبيــق 
الشــرقية بالمنطقــة  اإللكترونيــة  الخدمــات 

١٤٢٧ ه المشــرف العــام علــى مشــروع دراســة وتصميــم البوابــة اإللكترونيــة الرئيســية للمنطقــة الشــرقية علــى 
اإلنترنــت

١٤٢٥ ه - ١٤٣٠ ه  المشــرف العــام علــى مشــروع تصميــم وتنفيــذ النظــام اإللكترونــي للوفيــات والمواليــد والتطعيمــات 
الداخليــة وزارة  لمقــام  والمرفــوع 

١٤٢٧ ه المشــرف العــام علــى مشــروع تطويــر نظــام تتبــع المركبــات لــكل مــن: (الهــالل األحمــر الســعودي، وشــرطة 
المنطقــة الشــرقية، والدفــاع المدنــي).

١٤٢٧ ه المشــرف العــام علــى النظــام اإللكترونــي لمكافحــة التســول بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة: (شــرطة 
االجتماعيــة). والشــؤون  الشــرقية  المنطقــة 

١٤٢٧ ه المشــرف العــام علــى إعــداد نظــام الربــط اإللكترونــي بيــن إمــارات المناطــق، (تــم تطبيقــه كمرحلــة أولــى بيــن 
إمارتــي مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية)

١٤٢٧ ه المشرف العام على مشروع تصميم موقع مستكشف المنطقة الشرقية
١٤٢٧ ه المشرف العام على تنفيذ مشروع »الربط اإللكتروني لمحافظات المنطقة الشرقية«

١٤٢٧ ه رئيــس لجنــة تأســيس خدمــة رســائل الجــوال التبادليــة بإمــارة المنطقــة الشــرقية، وذلك للرد على استفســارات 
المراجعين

١٤٢٥ ه - ١٤٢٧ ه المشرف العام على دراسة مشروع إنشاء أنظمة المعلومات الجغرافية GIS بأمانة المنطقة الشرقية

١٤٢٦ ه - ١٤٢٧ ه  المشــرف العــام علــى دراســة وإنشــاء مشــروع »مركــز اإلحصــاء اإللكترونــي بالمنطقــة الشــرقية« تحــت مظلــة 
إمــارة المنطقة الشــرقية

١٤٢٦ه - ١٤٢٩ ه  مستشــار مشــروع »النقــل الشــامل لحاضــرة الدمــام )الدمــام- الخبــر- الظهــران( ومحافظتــي القطيــف ورأس 
تنــورة«، أمانــة المنطقــة الشــرقية

١٤٢٧ه - ١٤٢٩ ه مستشار مشروع أنظمة المعلومات الجغرافية GIS بأمانة المنطقة الشرقية
١٤٢٧ ه إعداد دليل المجالس البلدية (تفعيل وتطوير األداء). المجلس البلدي للمنطقة الشرقية، الدمام.

١٤٢٧ ه - ١٤٣١ ه عضــو لجنــة تطويــر األحيــاء القديمــة بالمنطقــة الشــرقية »مجمــع اإلســكان العــام بالدمــام والخبــر«، والمنبثقــة 
مــن إمــارة المنطقة الشــرقية

١٤٢٧ ه - ١٤٣٢ ه عضــو لجنــة »دراســة مــا يحــدث فــي حــي الثقبــة بمحافظــة الخبــر مــن مخالفــات كقضايــا المخــدرات وترويجهــا 
وكثــرة العمالــة المخالفــة والمتخلفــة«، والمنبثقــة مــن إمــارة المنطقــة الشــرقية.

١٤٢٧ه - ١٤٣٥ ه أمين عام جائزة األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لأليتام المتفوقين
١٤٢٧ه - ١٤٣٥ ه أمين عام الصندوق اإلقليمي لتأهيل مساكن أسر األيتام



١٤٢٧ه - ١٤٣٥ ه المشــرف العــام علــى تصميــم وتنفيــذ مشــروع »جوامــع خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز 
يرحمــه اللــه« فــي عــدد مــن محافظــات ومــدن المنطقــة الشــرقية

١٤٢٧ه - ١٤٣٥ ه ــز للمســاكن  ــر محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزي رئيــس لجنــة ضوابــط االســتحقاق واالنتفــاع مــن مشــاريع األمي
الميســرة بالمنطقــة الشــرقية

١٤٢٧ه - ١٤٣٥ ه المشرف العام على تأسيس »روضة المشاعل«، مركز األميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز
١٤٢٧ ه - ١٤٣١ ه المشرف على مشروع أنظمة المعلومات الجغرافية GIS أمانة محافظة األحساء

١٤٢٧ ه - ١٤٣٣ ه  المشــرف العــام علــى مشــروع اإلنترنــت الالســلكي فــي كورنيــش مدينتــي الدمــام والخبــر والطريــق الســريع 
بيــن المدينتيــن

١٤٢٨ ه  إعــداد دراســة الرؤيــة المســتقبلية للمجلــس البلــدي ألمانــة المنطقــة الشــرقية وتطويــر إجــراءات العمــل، 
المجلــس البلــدي للمنطقــة الشــرقية، الدمــام

١٤٢٨ ه  إعداد استراتيجية المجلس البلدي ألمانة المنطقة الشرقية
١٤٢٨ ه  إعداد دراسة مقترح الربط بين حي الدانة الشمالية وحي الجامعة

١٤٢٨ ه - ١٤٣٠ ه  مستشــار لعــدد مــن االجتماعــات لمشــروع »التنميــة المســتدامة للزراعــة المرويــة بواحــة األحســاء« منظمــة 
األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة - (الفــاو) مــع وزارة الزراعــة هيئــة الــري والصــرف بمحافظــة األحســاء

١٤٢٩ ه  اللقــاء التشــاوري لمناقشــة »المواصفــات واألســس العامــة لمتطلبــات إنشــاء القاعــدة الوطنيــة لنظــم 
المعلومــات الجغرافيــة« بتوجيــه مــن المقــام الســامي الكريــم. اللجنــة الوزاريــة للتنظيــم اإلداري

١٤٢٩ ه إعداد دراسة أزمة اإلسكان وتداعياتها بالمملكة العربية السعودية، دراسة مقدمة لمقام وزارة الداخلية
١٤٢٩ ه إعداد دراسة استراتيجية اإلسكان، (دراسة مقدمة للهيئة العامة لإلسكان).

١٤٢٩ ه إعــداد دراســة فكــرة وتصميــم »الهويــة العمرانيــة للمدينــة المنــورة« مقدمــة لصاحــب الســمو الملكــي أميــر 
منطقــة المدينــة المنــورة

١٤٢٩ه - ١٤٣١ ه المنســق بيــن جامعــة الملــك فيصــل وجامعــة بورتالنــد الحكوميــة (Portland State University) ، لعقــد برامــج 
تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك فيصــل لعامــي ٢٠٠٩ م - ٢٠١٠ م

١٤٣٠ ه تمثيــل صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة جواهــر بــن نايــف بــن عبــد العزيــز فــي اســتالم »جائــزة الســاعون فــي 
الخيــر 1430 ه« الُمقدمــة مــن مملكــة البحريــن

١٤٣٠ ه - ١٤٣١ ه  المشــرف العــام علــى المــدن الســكنية التــي تبــرع بهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن فهــد بــن 
عبدالعزيــز الشــرقية ألســر منطقــة جــازان

١٤٣٠ ه - ١٤٣١ ه المشــرف العــام علــى الملتقــى الثانــي للجمعيــات الخيريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، تحــت رعايــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين، المنطقــة الشــرقية

١٤٣٠ ه - ١٤٣٢ ه  المشرف العام على دراسة »مركز جغرافية الجريمة والتنبؤ بها«، التابع لشرطة المنطقة الشرقية
١٤٣١ ه - حتى اآلن المشرف األكاديمي على كرسي األمير محمد بن فهد للدراسات الحضرية واإلقليمية جامعة الدمام

١٤٣١ ه - ١٤٣٥ ه المشرف العام على مركز جلوي بن عبدالعزيزبن مساعد لتنمية الطفل
١٤٣٢ ه - ١٤٣٣ ه  مستشار وزارة اإلسكان

١٤٣٣ ه - حتى اآلن عضــو اللجنــة الوطنيــة ألنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، والمشــكلة بأمــر المقــام الســامي الكريــم والموافــق 
عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء بجلســة األثنيــن ٢١ ربيــع األول ١٤٣٣ ه، الموافــق ١٣ فبرايــر ٢٠١٢ م.

١٤٣٣ ه - ١٤٣٥ ه
عضــو اللجنــة اإلشــرافية للبرنامــج الوطنــي لتنميــة الحــرف والصناعــات اليدويــة، والُمشــكلة بأمــر المقــام 
ــخ ٢ جمــادى الثانــي ١٤٣٣ ه،  ــوزراء برقــم ١٧٥ وتاري ــل مجلــس ال ــم والموافــق عليهــا مــن قب الســامي الكري

الموافــق ١٩ أبريــل ٢٠١٢ م.

١٤٣٧ ه - حتى اآلن عضــو اللجنــة المكلفــة بدراســة الحلــول المناســبة لرفــع كفائــة المســجد النبــوي الشــريف والروضــة المطهــرة 
وزيــارة القبــر الشــريف، والُمشــكلة مــن قبــل أميــر منطقــة المدينــة المنــورة
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١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م
جامعة الملك ســعود كلية العمارة والتخطيط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيط العمراني للطالب 

محســن بــادي الدوســري، بعنــوان: »دراســة تحليليــة لــدور مراكــز األحياء الســكنية في تنميــة العاقات
االجتماعية: الدرعية حالة دراسية«.

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م 
جامعــة الملــك ســعود كليــة العمــارة والتخطيــط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيــط العمرانــي 
للطالــب عبدالرحمــن بــن منــاع آل منــاع، بعنــوان: »التصميــم العمرانــي لمســارات المشــاة بمدينــة الريــاض 

ــه«. ــة دراســية: - طريــق الملــك عبدالل حال

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م جامعة الملك ســعود كلية العمارة والتخطيط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيط العمراني للطالب 
محمــد بــن إبراهيــم الخريــف، بعنــوان: »دور أنظمــة المعلومــات الجغرافية فــي إدارة التنمية العمرانية«.

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م 

جامعــة الملــك ســعود كليــة العمــارة والتخطيــط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيــط العمرانــي 
للطالــب ثامــر بــن عبــد اللــه القضيبــي، بعنــوان: »منهجيــات التطويــر العقــاري: دراســة تحليليــة لعمليــة 
التطويــر العقــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية«- الســبت ٢٩ ذي القعــدة ١٤٣١ ه الموافــق ٦ نوفمبــر 

م.  ٢٠١٠

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م
جامعــة الملــك ســعود كليــة العمــارة والتخطيــط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيــط العمرانــي 
للطالــب أســامة بــن حمــد الدعيلــج، بعنــوان: »تأثيــر األنشــطة الصناعيــة علــى المحيــط العمرانــي لحــي 

الخالديــة فــي مدينــة الريــاض«

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م
جامعــة الملــك ســعود كليــة العمــارة والتخطيــط، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم التخطيــط العمرانــي 
للطالــب محمــد بــن حســن القرنــي، بعنــوان: »قيــاس تجربــة اســتخدام تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

GIS فــي التخطيــط العمرانــي بمنطقــة الريــاض«.

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م
جامعــة الملــك ســعود كليــة العمــارة والتخطيــط، مناقشــة رســالة دكتــوراة بقســم العمــارة وعلــوم البنــاء 
للطالــب محســن بــن فرحــان القرنــي، بعنــوان: »منهــج إلعــادة تأهيــل وتطويــر التــراث العمرانــي فــي القــرى 

ــة دراســية«. التراثيــة: القريــة الســعودية كحال

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م 
جامعــة الدمــام كليــة اآلداب، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم الجغرافيــا ونظــم المعلومــات الجغرافيــة 
للطالبــة هيــاء بنــت زامــل الشــهيل الشــمري،بعنوان: »الخصائــص الديموجرافيــة واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة 

لقاطنــي المســكن االشــعبي بمدينــة الدمــام: دراســة فــي جغرافيــة الســكان«.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م

ــط الحضــري واإلقليمــي  ــوراة بقســم التخطي ــط، مناقشــة رســالة دكت ــة العمــارة والتخطي جامعــة الدمــام كلي
للطالــب عــادل بــن صالــح بورقــة، بعنــوان: »تضميــن المشــاركة المجتمعيــة فــي إعــداد الخطــط الحضريــة فــي 
 Towards Introducing Public Participation in the Preparation of Urban) .»المملكة العربية السعودية

.(Plans in the Kingdom of Saudi Arabia

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م

جامعــة الدمــام كليــة اآلداب، مناقشــة رســالة ماجســتير بقســم الجغرافيــا ونظــم المعلومــات الجغرافيــة 
للطالبــة لولــوة بنــت راضــي بــن شــبيب الخالــدي، بعنــوان: »التمــدد العمرانــي الســاحلي مــن شــمال 
ــاره البيئيــة: دراســة  ــر بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية وآث القطيــف إلــى جنــوب الخب

فــي جغرافيــة العمــران«.

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م
ــط الحضــري واإلقليمــي  ــوراة بقســم التخطي ــط، مناقشــة رســالة دكت ــة العمــارة والتخطي جامعــة الدمــام كلي
للطالــب عيــد بــن ســالم الدوســري، بعنــوان: »محــددات زمــن اإلســتجابة لحــوادث الحرائــق واإلنقــاذ فــي 

ــة الدمــام«. ــي بمدين ــز الدفــاع المدن ــة مراك نطاقــات تغطي

اإلشراف على رسائل الدكتوراة | 

تاريخها عنوان الرسالة

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

جامعــة الدمــام كليــة العمــارة والتخطيــط، المشــرف الرئيــس علــى رســالة الدكتــوارة بقســم التخطيــط الحضــري 
واإلقليمــي للطالــب بنــدر بــن عبدالرحمــن النعيــم، بعنــوان: »تحليــل العوامــل المؤثــرة فــي نســب اســتخدام

 Multivariate Analysis) »األراضــي التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: مدينــة الخبــر حالــة دراســية
of Factors Affecting Commercial Land Use Ratios in Saudi Arabia: Khobar City).(لفتــرة ســنتين).



لجان الحكم على المشاريع الهندسية | 

تاريخها عنوان الرسالة

١٤٣١ ه -  ٢٠١٠ م
ــع لشــركة  ــاري« »Karawan Business Park« التاب ــراوان التج ــة الحكــم علــى مشــروع »مجمــع ك رئيــس لجن
مجــد العقاريــة وذلــك يــوم الســبت ١ ذي القعــدة ١٤٣٤ ه الموافــق ٧ ســبتمبر ٢٠١٣ م، وذلــك بفنــدق 

نوفيتيــل بمدينــة الدمــام.

اإلشراف على رسائل الدكتوراة | 

تاريخها عنوان الرسالة

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م

جامعــة الدمــام كليــة العمــارة والتخطيــط، المشــرف الرئيــس علــى رســالة الدكتــوارة بقســم التخطيــط الحضــري 
واإلقليمــي للطالــب بنــدر بــن عبدالرحمــن النعيــم، بعنــوان: »تحليــل العوامــل المؤثــرة فــي نســب اســتخدام

 Multivariate Analysis) »األراضــي التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: مدينــة الخبــر حالــة دراســية
of Factors Affecting Commercial Land Use Ratios in Saudi Arabia: Khobar City).(لفتــرة ســنتين).

عضوية ورئاسة اللجان العلمية |

تاريخها عنوان الرسالة

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م
 The 1st International،رئيــس اللجنــة العلميــة للملتقــى الدولــي األول لتخطيــط المــدن: تجــارب ونتائــج
Jubail City Planning Conference: Experience and Results،مدينــة الجبيــل الصناعيــة المملكــة العربيــة 

الســعودية

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م عضــو اللجنــة العلميــة للمؤتمــر العربــي الرابــع للمعلومــات الصناعيــة والشــبكات والمنعقــد تحــت رعايــة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٥ ه - ٢٠٠٥ م عضــو اللجنــة العلميــة للملتقــى األول للتطويــر اإلداري إلمــارات المناطق-إمــارة المنطقــة الشــرقية الدمــام 
المملكــة العربيــة الســعودية

المشاركة في المعارض العامة |

تاريخها عنوان المشاركة

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م
اليــوم الجغرافــي الثالــث: نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS فــي خدمــة المجتمــع المشــاركة بأبحــاث معالــم 
طريــق الهجــرة النبويــة. قســم الجغرافيــا كليــة اآلداب - بجامعــة الملــك ســعود الريــاض المملكــة العربيــة 

الســعودية

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م 
يــوم التخطيــط الثانــي (The Second Planning Day) »المعــرض الشــخصي عــن المعالــم والطــرق والخرائــط 
التراثيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية« وذلــك بمناســبة انعقــاد المؤتمــر األول للتــراث العمرانــي فــي الــدول 

اإلســالمية كليــة - العمــارة والتخطيــط بجامعــة الدمــام الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية

المشرف العام على عدد من الندوات |

تاريخها عنوان الندوة

١٤٢٤ ه - ٢٠٠٤ م  المشــرف العــام علــى »النــدوة األولــى للوقــف وأثــره فــي التنميــة العمرانيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة« 
الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٧ ه - ٢٠٠٦ م  المشــرف العــام علــى »النــدوة األولــى لإلســكان الخيــري والميســر بالمملكــة العربيــة الســعودية« الخبــر- 
المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م المشــرف العــام علــى »النــدوة الثانيــة لإلســكان الميســر بالمملكــة العربيــة الســعودية« الخبر-المملكــة 
العربيــة الســعودية



 | e-Services المشرف العام على ملتقيات الخدمات اإللكترونية بالمنطقة الشرقية

تاريخه عنوان الملتقى

١٤٢٧ ه - ٢٠٠٧ م الملتقــى األول للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية. بعنــوان: »آخــر التطــورات وتبــادل الخبــرات فــي 
حقــل الخدمــات اإللكترونيــة وتأثيراتهــا التقنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية.

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م الملتقــى الثانــي للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية. بعنــوان: »التحديــات التــي تواجــه تطبيــق 
الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية الخدمــات اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية« 

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م الملتقــى الثالــث للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية. بعنوان:»مســتقبل الخدمــات اإللكترونيــة« 
الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م الملتقــى الرابــع للخدمــات اإللكترونيــة بالمنطقــة الشــرقية. بعنــوان: »تكامــل الخدمــات اإللكترونيــة« الخبــر-
المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م  ــة الشــاملة:  ــوان: »الخدمــات اإللكتروني ــة بالمنطقــة الشــرقية. بعن الملتقــى الخامــس للخدمــات اإللكتروني
ــة الســعودية ــة العربي ــات ونجاحــات« الخبر-المملك تحدي

المشرف العام على الملتقيات الوطنية ألنظمة المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية | 

تاريخه عنوان الملتقى

١٤٢٧ ه - ٢٠٠٦ م  الملتقــى الوطنــي األول لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »توحيــد 
الجهــود فــي أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة GIS« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م الملتقــى الوطنــي الثانــي لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »توحيــد 
المواصفــات أســاس لتوحيــد الجهــود« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م الملتقــى الوطنــي الثالــث لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »خرائــط 
األســاس منطلــق المعلومــات الجغرافيــة«، الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م  الملتقــى الوطنــي الرابــع لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »مســتقبل 
أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة GIS فــي الوطــن العربــي« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م الملتقــى الوطنــي الخامــس لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »أنظمــة 
المعلومــات الجغرافيــة GIS والعلــوم اإلنســانية« الخبر-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م 
الملتقــى الوطنــي الســادس لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »التكامليــة 
العربيــة  الخبر-المملكــة   »GIS الجغرافيــة  المعلومــات  وأنظمــة   e-Services اإللكترونيــة  الخدمــات  بيــن 

الســعودية

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م  الملتقــى الوطنــي الســابع لنظــم المعلومــات الجغرافيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان: »نحــو بنــاء 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS للمملكــة العربيــة الســعودية« الدمام-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م اللقاء السنوي الثامن بعنوان: »االستثمار والجهات الخيرية« الخبر - المملكة العربية السعودية
١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م  اللقاء السنوي التاسع بعنوان: »الجودة والعمل الخيري« الخبر - المملكة العربية السعودية

١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م العربيــة  الخبر-المملكــة  الخيــري«  العمــل  فــي  الممارســات  »أفضــل  بعنــوان:  العاشــر  الســنوي  اللقــاء 
الســعودية

١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م  اللقــاء الســنوي الحــادي عشــر بعنــوان: »أفضــل ممارســات العمــل المؤسســي فــي الجهــات الخيريــة« 
الســعودية العربيــة  الدمام-المملكــة 

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م اللقاء السنوي الثاني عشر بعنوان: »رضاء المستفيد« الخبر - المملكة العربية السعودية



المشرف العام على ملتقيات المهنة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل (الدمام سابقا) |

تاريخه عنوان الملتقى

١٤٣٥ ه - ٢٠١٤ م ملتقى المهنة األول لجامعة الدمام، ٧ - ١٠ / ٦ / ١٤٣٥ ه الموافق  ٧ -١٠ / ٤ / ٢٠١٤ م
معارض الظهران، الدمام-المملكة العربية السعودية

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م ملتقى المهنة الثاني لجامعة الدمام، ١٧ -٢١ / ٥ / ١٤٣٦ ه الموافق ٨ -١٢ / ٣ / ٢٠١٥ م 
معارض الظهران،الدمام-المملكة العربية السعودية

١٤٣٧ ه - ٢٠١٦ م ملتقى المهنة الثالث لجامعة الدمام، ١٣ - ١٧ / ٤ / ١٤٣٧ ه الموافق ٢٤-٢٨ / ١ / ٢٠١٦ م
معارض الظهران،الدمام-المملكة العربية السعودية

١٤٣٨ ه - ٢٠١٧ م ملتقــى المهنــة الرابــع لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، ١٨-٢٤رجــب ١٤٣٨ ه الموافــق ١٥-٢١ أبريــل 
٢٠١٧ م بمعــارض الظهــران، الدمام-المملكــة العربيــة الســعودية

المشرف العام على أجنحة بعض الجامعات بالمعرض الدولي للتعليم العالي | 

تاريخه إسم الجناح

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م المشــرف العــام علــى جنــاح جامعــة الدمــام بالمعــرض الدولــي للتعليــم العالــي ٢٥- ٢٨/ ٦ / ١٤٣٦ ه الموافــق 
١٥- ١٨/ ٤ / ٢٠١٥ م. أرض المعــارض الدوليــة، الرياض-المملكــة العربيــة الســعودية

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م المشــرف العــام علــى جنــاح جامعــة حفــر الباطــن بالمعــرض الدولــي للتعليــم العالــي ٢٥ - ٢٨ / ٦ / ١٤٣٦ ه 
ــة الســعودية ــة العربي ــة، الرياض-المملك الموافــق ١٥ - ١٨ / ٤ / ٢٠١٥ م. أرض المعــارض الدولي

تدشين الكتب | 

تاريخه إسم الكتب

١٤٣٦ ه - ٢٠١٥ م ــة المصــورة« فــي مقــر الجمعيــة الملكيــة الجغرافيــة البريطانيــة فــي مدينــة  تدشــين كتــاب »الهجــرة النبوي
لنــدن ٦ جمــادى الثانــي ١٤٣٦ ه الموافــق ٢٧ مــارس ٢٠١٥ م

الرحالت العلمية الميدانية | 

لقــد تــم القيــام بالعديــد مــن الرحــالت العلميــة الميدانيــة وصلــت إلــى أكثــر مــن ٥٠ رحلــة ميدانيــة وذلــك خــالل مــدة تجــاوزت ١٠ ســنوات. تجاوز 
عــدد أيــام تلــك الرحــالت الميدانيــة ١٨٠ يومــًا والتــي ُقطــع فيهــا مســافة تجــاوزت ٩٦ ألــف كيلومتــر. ونظــرًا لكثــرة تلــك الرحــالت الميدانيــة 
فســيتم اإلقتصــار علــى الرحــالت التــي كان فيهــا مبيــت فــي ِخيــم وذلــك لمــدة ثالثــة أيــام فأكثــر علــى التوالــي. أمــا الرحــالت فهــي كالتالــي:

الرحلــة الميدانيــة األولــى لطريــق الهجــرة النبويــة: تــم الســير خــالل هــذه الرحلــة الميدانيــة علــى طريــق الهجــرة النبويــة ابتــداء . 1
مــن منــزل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بمكــة المكرمــة مــرورًا بغــار ثــور وعــدد مــن المعالــم وانتهــاء بقبــاء ثــم الحــرم النبــوي 
بالمدينــة المنــورة. كانــت المســافة تصــل إلــى ٤٠٠ كيلومتــر واســتغرقت الرحلــة مــدة ٩ أيــام حيــث كانــت ُتنصــب الخيــام فــي 
الطريــق بغــرض المبيــت. تخلــل الرحلــة مســيٌر علــى األقــدام لمســافة تجــاوزت ١٥٠ كيلومتــر. أمــا الفتــرة الزمنيــة للرحلــة الميدانيــة 
 فكانــت ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء ٢٣ صفــر حتــى يــوم الخميــس ٢ ربيــع األول ١٤٣٠ ه الموافــق ١٩- ٢٧ فبرايــر ٢٠٠٩ م.

الرحلــة الميدانيــة الثانيــة لطريــق الهجــرة النبويــة: تــم الســير خــالل هــذه الرحلــة الميدانيــة علــى طريــق الهجــرة النبويــة ابتــداًء . 2
مــن منــزل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بمكــة المكرمــة مــرورًا بغــار ثــور وعــدد مــن المعالــم وانتهــاًء بقبــاء ثــم الحــرم 
النبــوي بالمدينــة المنــورة. كانــت المســافة تصــل إلــى ٤٠٠ كيلومتــر واســتغرقت الرحلــة مــدة ١٠ أيــام حيــث كانــت ُتنصــب 
الخيــام فــي الطريــق بغــرض المبيــت. تخلــل الرحلــة مســيٌر علــى األقــدام لمســافة تجــاوزت ٢٢٠ كيلومتــر. أمــا الفتــرة الزمنيــة 
 للرحلــة الميدانيــة فكانــت ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء ١ حتــى يــوم الجمعــة ١٠ صفــر ١٤٣٢ ه الموافــق ٥ - ١٤ ينايــر ٢٠١١ م.

3. الرحلــة الميدانيــة لــدرب األنبيــاء )طريــق الحــج النبــوي(: تــم الســير خــالل هــذه الرحلــة الميدانيــة علــى نفــس الطريــق الــذي 
ســار عليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم خــالل حجــة الــوداع. ُعــرف هــذا  الطريــق بــدرب األنبيــاء وذلــك لســلوك األنبيــاء عليــه. 
تــم اإلنطــالق مــن مــكان ُحجــرات النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بالحــرم النبــوي بالمدينــة المنــورة إلــى أن تــم الوصــول للحــرم 
المكــي الشــريف. كانــت المســافة تصــل إلــى ٤٣٠ كيلومتــر واســتغرقت الرحلــة مــدة ٩ أيــام حيــث كانــت ُتنصــب الخيــام فــي 
الطريــق بغــرض المبيــت. تخلــل الرحلــة مســيٌر علــى األقــدام لمســافة تجــاوزت ١٢٠ كيلومتــر. أمــا الفتــرة الزمنيــة للرحلــة الميدانيــة 
فكانــت ابتــداًء مــن يــوم الجمعــة ٥ صفــر حتــى يــوم الســبت ١٣ صفــر ١٤٣٣ ه الموافــق ٣٠ ديســمبر ٢٠١١ م – ٧ ينايــر ٢٠١٢ م



٤. الرحلــة الميدانيــة األولــى للطريــق النبــوي إلــى تبــوك: تــم الســير خــالل هــذه الرحلــة الميدانيــة علــى نفــس الطريــق الذي ســار 
عليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم خــالل ســيره مــن المدينــة المنــورة إلــى تبــوك. تــم اإلنطــالق مــن الحــرم النبــوي الشــريف 
بالمدينــة المنــورة إلــى أن تــم الوصــول إلــى مســجد التوبــة بتبــوك. كانــت المســافة حوالــي ٥٥٠ كيلومتــر، واســتغرقت الرحلــة 
مــدة ٩ أيــام حيــث كانــت ُتنصــب الخيــام فــي الطريــق بغــرض المبيــت. تخلــل الرحلــة مســيٌر علــى األقــدام لمســافة تجــاوزت ٨٠ 
كيلومتــر. أمــا الفتــرة الزمنيــة للرحلــة الميدانيــة فكانــت ابتــداًء مــن يــوم األثنيــن ٦ جمــادى األول حتــى يــوم الســبت ٢٦ جمــادى 

األول ١٤٣٤ ه الموافــق ٦ - ١٤ مــارس ٢٠١٣ م.

٥. الرحلــة الميدانيــة الثانيــة للطريــق النبــوي إلــى تبــوك: تــم الســير خــالل هــذه الرحلــة الميدانيــة علــى نفــس الطريــق الــذي ســار 
عليــه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم خــالل ســيره مــن تبــوك إلــى المدينــة المنــورة. تــم اإلنطــالق مــن مســجد التوبــة بتبــوك 
حتــى منتصــف الطريــق وذلــك بغــرض تحقيــق جــزء خــاص بالطريــق. كانــت المســافة حوالــي ٣٨٠ كيلومتــر، واســتغرقت الرحلــة 
مــدة ٣ أيــام حيــث كانــت ُتنصــب الخيــام فــي الطريــق بغــرض المبيــت. تخلــل الرحلــة مســيٌر علــى األقــدام لمســافة تجــاوزت ٢٠ 
كيلومتــر. أمــا الفتــرة الزمنيــة للرحلــة الميدانيــة فكانــت ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء ٢٩ جمــادى األول حتــى يــوم الجمعــة ٢ جمــادى 

الثانــي ١٤٣٤ ه الموافــق ١٠ -١٢ أبريــل ٢٠١٣ م.

المبادرات واألفكار | 

تاريخها عنوان المبادرة أو الفكرة
١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحب ومنفذ فكرة »المرشد الرقمي لطريق الهجرة النبوية«
١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحب ومنفذ فكرة »المرشد الرقمي لدرب األنبياء«
١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحب ومنفذ فكرة »المرشد الرقمي ألماكن تنزل آيات القرآن الكريم«
١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحب ومنفذ فكرة »المرشد الرقمي لجغرافية السيرة النبوية«

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحــب ومنفــذ فكــرة »الخارطــة الرقميــة ألماكــن تنــزل آيــات القــرآن الكريــم الموســوعة الرقميــة التفاعليــة 
ألماكــن وأزمــان تنــزل آيــات القــرآن الكريــم«.

١٤٣٤ ه - ٢٠١٢ م »Navigate UD« صاحب ومنفذ فكرة  مرشد جامعة الدمام
١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م صاحب الفكرة وعضو مؤسس »جائزة عبد اللطيف الفوزان العالمية لعمارة المساجد«
١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م Navigate Hajj »صاحب ومنفذ فكرة »المرشد الرقمي لمكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاعر الحج
١٤٣٢ ه - ٢٠١١ م عضو مؤسس »إطعام«
١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م صاحب الفكرة وعضو مؤسس »لباس«
١٤٣٣ ه - ٢٠١٢ م صاحب الفكرة وعضو مؤسس »أثاث«

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحــب الفكــرة والمؤســس والمشــرف العــام علــى »وحــدة دعــم اتخــاذ القــرار« بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل

١٤٣٤ ه - ٢٠١٣ م صاحــب الفكــرة والمؤســس والمشــرف العــام علــى »وحــدة هويــة الجامعــة« بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن 
فيصل


