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أستاذ زائر :جامعة إكستر) (EXETER UNIVERSITYبريطانيا )١٤٢٦/١٤٢٥ھـ(
أستاذ  :جامعة الملك خالد  -أبھا )١٤٢٤ھـ  -إلى اآلن (.
أستاذ مشارك  :جامعة الملك خالد  -أبھا ) ١٤١٩ھـ ١٤٢٤-ھـ (.
أستاذ مشارك  :جامعة الملك سعود  -فرع أبھا ).(١٤١٩ -١٤١٥
أستاذ مساعد  :جامعة الملك سعود  -فرع أبھا ).(١٤١٩ - ١٤١٠
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 أستاذ مساعد  :جامعة الملك سعود  -كلية اآلداب  -الرياض ).(١٤١٠ -١٤٠٩
 معيد :مبتعث للدراسة في بريطانيا -جامعة ساوثھمبتن ).(١٤٠٩-١٤٠٣
 معيد  :جامعة الملك سعود  -كلية اآلداب  -الرياض ).(١٤٠٣-١٤٠٢

األعمال اإلدارية وعضوية المجالس واللجان العلمية واإلدارية:
 .١الملحق الثقافي في المملكة األردنية الھاشمية )(٠٠ -١٤٣٣
 .٢عميد الدراسات العليا– جامعة الملك خالد )(١٤٣٣ -١٤٢٩
 .٣رئيس تحرير مجلة جامعة الملك خالد )(١٤٣٣ -١٤٢٩
 .٤عضو مجلس الجامعة – جامعة الملك خالد )(١٤٣٣ -١٤٢٩
 .٥عضو المجلس العلمي – جامعة الملك خالد )(١٤٣٣ – ١٤٣٢
 .٦رئيس اللجنة الدائمة للتعيينات – المجلس العلمي ،جامعة الملك خالد )١٤٣٢ھـ (١٤٣٣ -
 .٧عضو الموسوعة الشاملة لألماكن في المملك ة العربي ة الس عودية ،دارة المل ك عب دالعزيز ،الري اض
) -١٤٣٢حتى اآلن(
 .٨عض و الھيئ ة االستش ارية لدراس ات جغرافي ة ،سلس لة محكم ة دوري ة تص درھا الجمعي ة الجغرافي ة
السعودية ،جامعة الملك سعود ،الرياض ) -١٤٣٠حتى اآلن(
 .٩وكيل عمادة الدراسات العليا – جامعة الملك خالد )١٤٢٩ھـ ١٤٢٩ -ھـ (
 .١٠رئيس قسم العل وم االجتماعي ة  -كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة واإلداري ة  -جامع ة المل ك
خالد ) ١٤٢٥ -١٤٢٣ھـ(.
 .١١رئ يس قس م الجغرافي ا  -كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة واإلداري ة  -جامع ة المل ك خال د
).(١٤٢٣ - ١٤٢٠
 .١٢رئيس قسم الجغرافيا -كلية التربية -فرع جامعة الملك سعود بأبھا ) .(١٤٢٠-١٤١٢
 .١٣رئيس وفد جامعة الملك خالد المش ارك ف ي فعالي ات األي ام الثقافي ة للجامع ات الس عودية ف ي رح اب
الجامعات األردنية ) ٢٤-٢٠شوال ١٤٢٤ھـ(.
 .١٤رئ يس اللجن ة الدائم ة للتف رغ العلم ي والنش ر واألنظم ة -المجل س العلم ي -جامع ة المل ك خال د
).(١٤٢٥-١٤٢٣
 .١٥رئيس لجنة اإلعداد لمعرض السياحة والبيئة المصاحب لفعاليات األيام الثقافية للجامعات الس عودية
في رحاب الجامعات األردنية -جامعة الملك خالد ).(١٤٢٤-١٤٢٣
 .١٦رئيس اللجنة العلمية لن دوة" اإلع الم والس ياحة الداخلي ة..الواقع واآلف اق المس تقبلية" .جامع ة المل ك
خالد ).(١٤٢١
 .١٧رئيس اللجنة العلمية للحفاظ على الثروات البيئية والطبيعية بمنطقة عسير ).(١٤٢٣ -١٤٢١
 .١٨عضو مجلس عمادة الدراسات العليا -جامعة الملك خالد )١٤٢٨ھـ ١٤٢٩ -ھـ(
 .١٩عضو اللجنة العلمية لندوة مراكز النمو في منطقة عسير )١٤٢٧ھـ(
 .٢٠عضو ھيئة تحرير مجلة جامعة الملك خالد )١٤٢٩ -١٤٢٦ھـ (
 .٢١عضو المجلس العلمي -جامعة الملك خالد )١٤٢٥ -١٤٢١ھـ(
 .٢٢عض و مجل س كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة واإلداري ة  -جامع ة المل ك خال د )-١٤٢٠
١٤٢٥ھـ(.
 .٢٣عضو اللجنة العلمية لندوة التجارة االلكترونية -جامعة الملك خالد ) ١٩-١٧ذي الحجة ١٤٢٤ھـ(.
 .٢٤عضو فريق عمل دراسة التقرير األمني لشرطة منطقة عسير )١٤٢٥/١٤٢٤ھـ(.
 .٢٥عضو مجلس كلية التربية -فرع جامعة الملك سعود بأبھا ).(١٤١٩-١٤١٢
 .٢٦عضو اللجنة االستشارية المؤقتة في عمادة الدراسات العليا -جامعة الملك خالد ).(١٤٢٢-١٤٢١
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 .٢٧عضو اللجنة التأسيسية المؤقتة إلنشاء مركز البحوث والدراسات البيئية والسياحية -جامعة المل ك
خالد ).(١٤٢٢-١٤٢١
 .٢٨عضو اللجنة التأسيسية المؤقتة لدراسة إنشاء مركز للدراسات والبحوث االجتماعية -جامع ة المل ك
خالد ).(١٤٢٢
 .٢٩عض و اللجن ة التنظيمي ة لن دوة" اإلع الم والس ياحة الداخلي ة ..الواق ع واآلف اق المس تقبلية" .جامع ة
الملك خالد ).(١٤٢١
 .٣٠عضو اللجنة التأسيسية إلنشاء كلية األمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة ).(١٤٢٠-١٤١٩
 .٣١مدير مركز البحوث -كلية التربية -فرع جامعة الملك سعود بأبھا ).(١٤١٢-١٤١١

المشاركات العلمية )المؤتمرات والندوات وورش العمل(:
 .١الملتقى العلمي الدولي للتعليم العالي .وزارة التعليم العالي ،الرياض ١٧-١٥ ،جماد األولى ١٤٣٢ھـ
الموافق  ٢١-١٩إبريل ٢٠١١م.
th
60 International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) .٢
Conference "Tourism Development After the Crises: Coping with Global
Imbalances And Contributing to the Millennium Goals ", 12-16 September
2010, Potchefstroom, South Africa.
 .٣ورشة عمل بعنوان "التنمية القروية في إستراتيجيات التنمية اإلقليمية" وزارة الشئون البلدية
والقروية ،أمانة منطقة عسير بالتعاون مع ھبيتات ) ،(UN-HABITATأبھا ٢٥ ،جماد اآلخرة
١٤٣١ھـ الموافق  ٨يونيو ٢٠١٠م ،مشارك بورقة عمل.
 .٤ورشة عمل بعنوان "التنمية الزراعية بمنطقة عسير  ...دعامة للتنمية المستدامة" جامعة جازان-١٨ ،
 ١٩محرم ١٤٣٣ھـ الموافق  ١٤-١٣ديسمبر ٢٠١١م ،حضور.
 .٥ندوة "الجغرافيا والتنمية المستدامة" جامعة جازان ٢٨-٢٥ ،ذو الحجة ١٤٣٢ھـ ،حضور وترأس
الجلسة السابعة.
 .٦الملتقى العلمي الدولي للتعليم العالي .وزارة التعليم العالي ،الرياض ١٤-١١ ،صفر ١٤٣١ھـ الموافق
 ٢٩-٢٦يناير ٢٠١٠م.
 .٧الملتقى العلمي الدولي "التميز في برامج الدراسات العليا :التحديات والحلول" .عمادة الدراسات العليا
– جامعة الملك سعود ،الرياض ٢٧-٢٦ ،محرم  ١٤٣١ھـ  ،الموافق  ١٣-١٢يناير  ٢٠١٠م،
مشارك بورقة عمل.
th
The 10 Asian Urbanization Conference, 16- 19 August 2009, The .٨
University of Hong Kong – Center of Urban Studies and Urban Planning,
Hong Kong, China.
 .٩ورشة عمل بعنوان "التخطيط اإلقليمي وتنمية منطقة عسير" .وزارة الشئون البلدية والقروية ،أبھا،
 ١٧جماد الثاني ١٤٣٠ھـ الموافق ١٠يونيو ٢٠٠٩م ،مشارك وترأس المحور الثالث من الورشة
بعنوان "التخطيط اإلقليمي في األجندات الدولية".
 .١٠ورشة عمل بعنوان "الجامعات السعودية وحاجتھا لدور نشر جامعية" .جامعة الملك سعود،
الرياض ١٣ ،ربيع األول ١٤٣٠ھـ الموافق  ١٠مارس ٢٠٠٩م.
 .١١ورشة عمل بعنوان "النشر اإللكتروني والحاويات العلمية" .وزارة التعليم العالي ،الرياض ٤ ،ربيع
األول ١٤٣٠ھـ الموافق  ١مارس ٢٠٠٩م.
 .١٢ندوة "التنمية البيئية في محافظة األحساء :طموحات وآمال" ،الجمعية الجغرافية السعودية ،األحساء
 ١٢-١٠ربيع األول ١٤٢٩ھـ الموافق  ٢٠-١٨مارس ٢٠٠٨م.
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 .١٣ندوة "مراكز النمو في منطقة عسير :الواقع الراھن والرؤية المستقبلية" ،جامعة الملك خالد ،أبھا
 ٢٩ذو الحجة ١٤٢٨ھـ الموافق  ٨يناير ٢٠٠٨م .حضور وترأس الجلسة الثانية.
th
57 International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) .١٤
Congress "Productivity in Tourism", 19-23 August 2007, Macao S.A.R.,
China.
 .١٥ملتقى التواصل الثاني "أستثمر في عسير" ،الغرفة التجارية والصناعية بأبھا ،أبھا ٦-٥ :جماد
األولى ١٤٢٨ھـ الموافق  ٢٣-٢٢مايو  .٢٠٠٧المشاركة في ورشة العمل الثانية.
 .١٦ندوة " الجغرافي ا والتقني ات الحديث ة" ،الن دوة الجغرافي ة التاس عة ألقس ام الجغرافي ا بجامع ات المملك ة
العربية السعودية ،جامعة الملك س عود ،الري اض  ٢٩-٢٧ص فر ١٤٢٧ھ ـ ) ٢٩-٢٧م ارس ٢٠٠٦م(
حضور وترأس الجلسة السادسة
 .١٧حلقة نقاش بعنوان "االنتخابات البلدية ودور العوامل الجغرافية في إنجاحھا" .الغرفة التجارية
الصناعية بالرياض ،الرياض ٢٣ ،شوال ١٤٢٥ھـ ) ٦ديسمبر ٢٠٠٤م(.
 .١٨ندوة "السياحة في المملكة العربية السعودية :المقومات واإلمكانات" الھيئة العليا للسياحة وجامعة
الملك سعود -الرياض )  ١٧-١٤ربيع األول ١٤٢٥ھـ( حضور وترأس الجلسة الثالثة.
 .١٩ندوة "المجتمع واألمن" ،كلية الملك فھد األمنية ،الرياض ) ٢٤-٢١صفر ١٤٢٥ھـ(.
 .٢٠ن دوة " الس ياحة والعولم ة" ،كلي ة األمي ر س لطان لعل وم الس ياحة  ،أبھ ا ) ٢٧-٢٥مح رم ١٤٢٥ھ ـ(
حضور وترأس الجلسة الرابعة.
 .٢١الندوة الجغرافية الثامنة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية الس عودية ،جامع ة أم الق رى ،مك ة
المكرمة ) ١٣-١١محرم ١٤٢٥ھـ(.
 .٢٢ندوة التجارة االلكترونية ،جامعة الملك خالد ،أبھا ) ١٩-١٧ذي الحجة ١٤٢٤ھـ(.
 .٢٣الملتقى الثالث للجغرافيين العرب )،المدن الكبرى ف ي ال وطن العرب ي( الجمعي ة الجغرافي ة الس عودية،
جامعة الملك سعود ،الرياض ) ٢٦-٢٣شعبان .(١٤٢٤
 .٢٤ندوة نحو تربية بيئية أفضل ،جامعة الملك خالد ،أبھا ) ٢٣-٢١ذي الحجة ١٤٢٣ھـ(.
The 2003 Hawaii International Conference On Social Sciences, June 12 to .٢٥
June 15,2003, in Honolulu, Hawaii, U.S.A.
 .٢٦ندوة أسماء األماكن الجغرافية في المملك ة العربي ة الس عودية ،دارة المل ك عب دالعزيز ،الري اض )-١٠
 ١١ربيع األول .(١٤٢٤
 .٢٧الن دوة الجغرافي ة الس ابعة ألقس ام الجغرافي ا بجامع ات المملك ة -جامع ة اإلم ام محم د ب ن س عود  -كلي ة
العلوم االجتماعية ،الرياض ) ١٤-١٢محرم .(١٤٢٣
 .٢٨ندوة "مدن المستقبل" ،المعھد العربي إلنماء المدن ،الرياض ) ٢٧-٢٥شعبان .(١٤٢٢
 .٢٩الم ؤتمر الع المي ع ن خ ادم الح رمين الش ريفين المل ك فھ د وإنجازات ه ،جامع ة المل ك س عود ،الري اض
) ٢٧-٢٦شعبان .(١٤٢٢
 .٣٠ندوة"األثر االقتصادي للسياحة مع تطبيقات على المملكة العربية السعودية ،كلية األمير س لطان لعل وم
السياحة والفندقة ،أبھا ) ٢٨-٢٧ربيع األول  (١٤٢٢وترأس الجلسة التاسعة.
 .٣١اللق اء الث اني لرؤس اء أقس ام الجغرافي ا بجامع ات مجل س التع اون ل دول الخل يج العربي ة ،جامع ة
الكويت ،الكويت ) ١٥-١٣محرم .(١٤٢٢
 .٣٢المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية وتنمية المجتمع ،جامعة الكويت ،الكويت ) ١٨-١٦محرم .(١٤٢٢
 .٣٣الملتقى الثاني للجغرافيين العرب ،الجمعية الجغرافية المصرية ،القاھرة ) ٢٧-٢٤شعبان .(١٤٢١
 .٣٤ندوة "الرحالت إلى شبه الجزيرة العربية ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض ) ٢٧-٢٤رجب .(١٤٢١
 .٣٥ندوة "اإلعالم والس ياحة الداخلي ة  ..الواق ع واآلف اق المس تقبلية ،جامع ة المل ك خال د ،أبھ ا ) ٢٠-١٨ذو
الحجة .(١٤٢١
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 .٣٦اللق اء األول لرؤس اء أقس ام الجغرافي ا بجامع ات مجل س التع اون ل دول الخل يج العربي ة ،جامع ة المل ك
سعود ،الرياض)  ٢٢-٢٠محرم .(١٤٢١
 .٣٧ندوة " السياحة في محافظة جده  :الواقع الراھن واإلمكانيات المستقبلية " ،جامعة الملك عب د العزي ز
 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جده ) ٢٩-٢٧محرم .(١٤٢١
 .٣٨الن دوة الجغرافي ة السادس ة ألقس ام الجغرافي ا بجامع ات المملك ة العربي ة الس عودية ،جامع ة المل ك
عبدالعزيز  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،قسم الجغرفي ا ،ج ده ) ١٦ -١٤ذو القع دة  (١٤١٩وت رأس
الجلسة الخامسة من جلسات الندوة.
 .٣٩ندوة السياحة الوطنية الثالثة )السياحة الداخلي ة :رؤي ة مس تقبلية( ،الغرف ة التجاري ة بالمنطق ة الش رقية،
الدمام ) ١٧-١٦محرم .(١٤١٩
.(١٤١٩
 .٤٠ندوة " عسير  :السياحة إلى أين " ،إمارة منطقة عسير ،أبھا )٢٢-٢١جماد الثانية
The Seventh International Symposium in Medical Geography, 29th July - 2nd .٤١
August, l996, University of Portsmouth, England.
 .٤٢حوار رجال الفك ر والمجتم ع ح ول "الك وارث القدري ة وآثارھ ا عل ى التنمي ة" -م ؤتمر ال دفاع الم دني
الحادي عشر ،أبھا ) ٢٤جماد أول .(١٤١٤
 .٤٣الندوة الخامسة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة -جامعة المل ك س عود -كلي ة اآلداب ،الري اض )-١٥
 ١٧ذو القعدة  (١٤١٤وترأس الجلسة السادسة.
 .٤٤ندوة "الجامعة وتنمية المجتمع" كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية -جامعة اإلمام محم د ب ن س عود
اإلسالمية بالجنوب ،أبھا ) ٢٩-٢٧شوال  (١٤١٣وترأس جلسة دور الجغرافي في التخطيط اإلقليمي.
 .٤٥الن دوة الجغرافي ة الرابع ة ألقس ام الجغرافي ا بجامع ات المملك ة -جامع ة أم الق رى  -كلي ة العل وم
االجتماعية ،مكة المكرمة ) ٢٠-١٨جماد اآلخرة  (١٤١٢وترأس الجلسة الثالثة.

الدورات التدريبية:
.١
.٢
.٣
.٤

.٥

" "Planning for Effective Teachingتخط يط الت دريس الج امعي الفع ال )باللغ ة
اإلنجليزية( ،جامع ة المل ك س عود ،عم ادة تط وير المھ ارات ،أبھ ا ١٩-١٧ ،ربي ع األول ١٤٣٠ھ ـ
الموافق  ١٦-١٤مارس ٢٠٠٩م.
"القيادة األكاديمية في ظل التغيير" .وزارة التعليم العالي ،مشروع تنمية اإلب داع والتمي ز ألعض اء
ھيئة التدريس في الجامعات السعودية ،أبھا ٨-٦ ،جماد الثانية ١٤٣٠ھـ الموافق  ٣٠مايو ١-يوني ة
٢٠٠٩م.
"المھارات األمنية والدبلوماس ية" ،معھ د الدراس ات الدبلوماس ية ،وزارة الخارجي ة ،الري اض -١٢
 ١٦شوال ١٤٣٢ھـ.
" "How to Build a Historical GISبم اء نظ م المعلوم ات الجغرافي ة التاريخي ة )باللغ ة
اإلنجليزية( ،دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مركز التحليل الجغرافي -جامعة ھارفد ) Center
 ،(for Geographic Analysis-Harvard Universityالري اض دارة المل ك عب دالعزيز،
 ١٩-١٨ربيع الثاني ١٤٣٣ھـ الموافغق ٢٠١٢-٣-١٢-١١م.
"نظ ام التع امالت والمراس الت االلكتروني ة" ،وزارة التعل يم الع الي ،وكال ة ال وزارة للتخط يط
والمعلومات ،الرياض ١٧-١٥ ،جماد األول ١٤٣٣ھـ.
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الجمعيات العلمية والمھنية:
.١
.٢
.٣
.٤

اإلتحاد الدولي لخبراء السياحة العلميين  -سويسرا ).(AIEST
اتحاد دراسات السفر والسياحة – أمريكا )(TTRA
الجمعية الجغرافية السعودية ،الرياض.
نادي أبھا األدبي ،أبھا.

المحاضرات العامة:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

"البيئة محيطنا الذي يجب أن نحافظ علي ه ".ف ي األس بوع الثق افي لعم ادة ش ؤون الط الب ،جامع ة
الملك خالد ) ٢٣ربيع األول ١٤٢٨ھـ( ،مسرح كلية العلوم بأبھا.
"التلوث البيئي في أبھا الحضرية ".كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية ،جامع ة المل ك
خالد ) ٢٧صفر ١٤٢٤ھـ( ،قاعة الشيخ أبن باز بأبھا.
"المزايا النسبية ألسواق السفر العربية ".مجلس أمير منطقة عسير ) ٢٠محرم ١٤٢٤ھـ( ،مجل س
أمير منطقة عسير ،أبھا.
"التنمي ة الس ياحية ف ي المملك ة خ الل العق دين الماض يين ".كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة
واإلدارية ،جامعة الملك خالد ) ٢١ذو القعدة ١٤٢٢ھـ( ،قاعة الشيخ أبن باز بأبھا.
"الوض ع البيئ ي ف ي منطق ة عس ير ".أم ارة منطق ة عس ير ) ١٣ربي ع األول ١٤٢٢ھ ـ( ،مس رح
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بأبھا.
"الموارد السياحية في المملكة العربية السعودية ".كلية األمير سلطان للسياحة والفندقة ) ١٨محرم
١٤٢٢ھـ( ،مسرح كلية األمير سلطان للسياحة والفندقة بأبھا.
"أث ر التنمي ة الس ياحية ف ي التط ور االقتص ادي واالجتم اعي ف ي المملك ة العربي ة الس عودية" .لق اء
الش باب الص يفي الخ امس ) ٢٠ربي ع األول ١٤٢٠ھ ـ( ،ص الة االحتف االت بإم ارة منطق ة عس ير،
أبھا.
"تنمي ة الس ياحة الص يفية ف ي منطق ة عس ير ".ن ادي أبھ ا األدب ي ) ٢٤ذو الحج ة ١٤١٥ھ ـ( ،قاع ة
الملك فھد للمحاضرات بنادي أبھا األدبي.
"التنمي ة والتخط يط اإلقليم ي ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ".ف ي األس بوع الثق افي لعم ادة القب ول
والتسجيل وشؤون الطالب ،فرع جامعة الملك سعود بأبھا ) ١٢ذو القعدة ١٤١٣ھـ( ،مسرح كلي ة
الطب بأبھا.

تحكيم الرسائل العلمية:
" .١متطلبات األمن البيئ ي ودورھ ا ف ي اس تدامة الس ياحة البيئي ة بمنطق ة ج ازان" .حس ن ب ن غش وم
طيب عقيلي .رسالة دكتوراة ،قسم العلوم الشرطية ،كلية الدراس ات العلي ا ،جامع ة ن ايف العربي ة
للعلوم األمنية ،الرياض ،يوم األربعاء ١٤٣٢/٥/١٦ھـ الموافق ٢٠١١/٤/٢٠م.
" .٢البناء الحضري لمدينة الخبر :تحليل للبيئة العاملية" .نوف بنت شافي بن فالج الشمري .رس الة
دكت وراه ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة اآلداب للبن ات ،جامع ة ال دمام ،ي وم األربع اء ١٤٣١/٧/١٨ھ ـ
الموافق ٢٠١٠/٦/٣٠م.
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" .٣مقوم ات الج ذب الس ياحي ف ي محافظ ة النم اص م ن وجھ ة نظ ر الس ياح" .ن ورة بن ت غ رم ﷲ
محم د آل حم ود الحالف ي .رس الة ماجس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة اآلداب ،جامع ة المل ك س عود،
الثالثاء ١٤٣١/٦/٤ھـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٧م.
" .٤المراكز الترفيھي ة ف ي مدين ة الري اض :دراس ة جغرافي ة للمراك ز الترفيھي ة النس ائية والعائلي ة".
س لطانه بن ت عل ي عثم ان الش ھري .رس الة ماجس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة التربي ة بالري اض-
األقس ام األدبي ة ،جامع ة األمي رة ن ورة بن ت عب دالرحمن ،الثالث اء ١٤٣٠/٦/٣٠ھ ـ المواف ق
٢٠٠٩/٦/٢٣م.
" .٥الس لوك الترويح ي للم رأة العامل ة ف ي القط اع الحك ومي بالمدين ة المن ورة :دراس ة ف ي جغرافي ة
الترويح" .جميلة أحمد سعيد الفوتاوي .رسالة دكتوراه ،قسم الجغرافي ا ،كلي ة العل وم االجتماعي ة،
جامعة اإلمام محمد بن س عود اإلس المية ،الري اض ) ٢جم اد الث اني ١٤٣٠ھ ـ المواف ق  ٢٦م ايو
٢٠٠٩م(.
" .٦الس كن العش وائي ف ي مدين ة ج دة :األس باب ،الخص ائص واألبعاد".مش اعل بن ت س عد الم الكي.
رسالة ماجستير ،قسم الجغرافيا ،كلي ة اآلداب والعل وم اإلنس انية ،جامع ة المل ك عب دالعزيز ،ج دة
) ٢٤رجب ١٤٢٩ھـ الموافق  ٢٧يوليو ٢٠٠٨م(.
" .٧مقوم ات ومعوق ات النم و العمران ي طري ق الح رمين بمدين ة ج دة" .حن ان بن ت عب دالعزيز
الس ليمان .رس الة ماجس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة اآلداب والعل وم اإلنس انية ،جامع ة المل ك
عبدالعزيز ،جدة ) ٢٠جماد الثانية ١٤٢٩ھـ الموافق  ٢٤يونيو ٢٠٠٨م(.
" .٨توطن األمراض وانتش ارھا ف ي مرك ز الفرش ة :دراس ة ف ي الجغرافي ا الطبي ة .ناص ر آل زبن ة.
رس الة ماجس تير ،قس م العل وم االجتماعي ة ،كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة واإلداري ة،
جامعة الملك خالد ،أبھا ) ٢٢جمادي األول ١٤٢٩ھـ الموافق  ٢٧مايو ٢٠٠٨م(.
" .٩أثر الص رف الص حي عل ى تل وث المي اه ف ي أبھ ا الحض رية" .مب ارك ب ن س عد ظ افر آل س الم.
رس الة ماجس تير ،قس م العل وم االجتماعي ة ،كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم االجتماعي ة واإلداري ة،
جامعة الملك خالد ،أبھا ) ٦محرم ١٤٢٩ھـ الموافق  ١٥يناير ٢٠٠٨م(.
" .١٠الف رص الترويحي ة المتاح ة للم رأة الس عودية ف ي محافظ ة ج دة ".آم ال بن ت يحي ى ب ن عم ر
الش يخ .رس الة دكت وراة ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة التربي ة للبن ات بج دة ،ج دة )  ٤ربي ع اآلخ ر
١٤٢٨ھـ ،الموافق  ٢١أبريل ٢٠٠٧م(.
" .١١تق ويم نط اق خدم ة مستش فيات وزارة الص حة بمدين ة الري اض باس تخدام نظ م المعلوم ات
الجغرافية ".إب راھيم ب ن عبي د ب ن عل ي الش ويش .رس الة ماجس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة العل وم
االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ) ٢٨ذو القعدة ١٤٢٨ھ ـ المواف ق
 ١٩ديسمبر ٢٠٠٦م(.
" .١٢السلوك السياحي لألس ر الس عودية ف ي مدين ة الري اض ".خال د محم د العم ر .رس الة دكت وراة،
قس م الجغرافي ا ،كلي ة اآلداب ،جامع ة المل ك س عود ،الري اض )٢٥ش عبان ١٤٢٧ھ ـ ،المواف ق ١٨
سبتمبر ٢٠٠٦م(.
" .١٣األسواق الدوري ة ف ي منطق ة أبھ ا الحض رية :دراس ة ف ي الجغرافي ا االقتص ادية ".حن ان بن ت
عبدالھادي سعيد القاض ي .رس الة جس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة التربي ة للبن ات بج دة ،ج دة )٢٧
ذي الحجة ١٤٢٥ھـ ٨ -يناير ٢٠٠٥م(.
" .١٤إنتاج األلبان الطازجة في المملكة العربية السعودية :دراسة في الجغرافيا االقتص ادية" .خال د
بن محمد الفھيد .رسالة دكتوراه ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة الملك س عود ،الري اض )٢٤
صفر .(١٤٢٥
" .١٥العمران الريفي في أبھا – إمارة منطقة عسير" .سلمى بنت عبدﷲ الغرابي ،رس الة جس تير،
قسم الجغرافيا ،كلية التربية لألقسام األدبية بالرياض ،الرياض ) ١٣محرم ١٤٢٣ھـ(.
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" .١٦مين اء الظھ ران الج وي :دراس ة ف ي جغرافي ة النق ل" ،مس فرة ص الح الغام دي ،رس الة
ماجستير ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب للبنات بالدمام ،الرئاسة العامة لتعليم البنات ،ال دمام )٤
محرم .(١٤٢٢
" .١٧السياحة والتنزه في حاضرة الدمام :دراسة جغرافي ة لواق ع النش اط الس ياحي ولخص ائص
الس ياح وس لوكياتھم" .لميع ة عب دالعزيز الجاس ر ،رس الة دكت وراه ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة
اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض ) ١٩محرم .(١٤٢١
" .١٨التقس يمات اإلداري ة إلم ارة منطق ة عس ير" .عي دان العلي اني ،رس الة ماجس تير ،قس م
الجغرافيا ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة )  ١٦صفر .(١٤١٧

اإلشراف على الرسائل العلمية:
.١
.٢
.٣

.٤
.٥
.٦

"مخط ط النط اق العمران ي ودوره ف ي نم و مدين ة خم يس مش يط" .أحم د ب ن حس ن ج ابر الفيف ي.
رسالة ماجستير ،قسم الجغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الملك خال د ،أبھ ا )نوقش ت ي وم ٢٠
محرم ١٤٣١ھـ الموافق  ٦يناير ٢٠١٠م(.
"التنمية السياحية في جزر فرسان :دراسة في خصائص الس ياح واحتياج اتھم الس ياحية" .فھ د ب ن
عيسى عبده زعكان خرمي ،رسالة ماجستير ،قسم الجغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامع ة المل ك
خالد ،أبھا )نوقشت يوم  ١٩محرم ١٤٣١ھـ الموافق  ٥يناير ٢٠١٠م(.
"السياحة في تنومه :دراسة في خصائص م وارد الج ذب الس ياحي ومعوق ات التنمي ة" .عل ى س عيد
عل ي آل احم د االس مري ،رس الة ماجس تير ،قس م العل وم االجتماعي ة ،كلي ة اللغ ة العربي ة والعل وم
االجتماعي ة واإلداري ة ،جامع ة المل ك خال د ،أبھ ا )نوقش ت ي وم  ١٣مح رم ١٤٢٩ھ ـ المواف ق ٢٢
يناير ٢٠٠٨م(.
"األنشطة االقتصادية وإبعادھا المكانية في مدينة خميس مشيط" .حنان عبدالھادي سعيد القاض ي.
رسالة دكتوراه ،قسم الجغرافيا ،كلية التربية للبنات بأبھا -األقسام األدبية ،جامعة الملك خالد ،أبھا
)نوقشت يوم  ٥ذو القعدة ١٤٣١ھـ الموافق  ١٣أكتوبر ٢٠١٠م(.
"التحليل المكاني لمدارس البنين االبتدائية في محافظ ة رج ال الم ع بمنطق ة عس ير" .حس ن محم د
مسفر القحطاني .رسالة ماجستير ،قسم الجغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامع ة المل ك خال د ،أبھ ا
)نوقشت يوم  ٢٦ذو القعدة ١٤٣١ھـ الموافق  ٣نوفمبر ٢٠١٠م(.
"الخدمات الفندقية ف ي أبھ ا الحض رية :تقي يم م ن خ الل وجھ ة نظ ر الس ياح" .رحم ة يحي ى أحم د
محمد الربعي ،رسالة ماجس تير ،قس م الجغرافي ا ،كلي ة العل وم اإلنس انية ،جامع ة المل ك خال د ،أبھ ا
)نوقشت يوم  ١٦جماد الثانية ١٤٣٣ھـ الموافق  ٧مايو ٢٠١٢م(.

التدريس:
ت دريس ع دداً م ن المق ررات المختلف ة ف ي عل وم :الس ياحة ،والتخط يط اإلقليم ي ،والتخط يط الحض ري
اإلقليمي ،والجغرافي ا البش رية واإلقليمي ة لط الب وطالب ات البك الوريوس والماجس تير ف ي األكاديمي ات
التالية:
ً
 .١جامعة الملك خالد -كلية العلوم اإلنسانية )وكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية سابقا(.
 .٢جامعة الملك سعود -فرع أبھا -كلية التربية.
 .٣جامعة الملك سعود -كلية اآلداب -الرياض.
 .٤جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بأبھا.
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 .٥كلية المعلمين بأبھا  -وزارة التربية والتعليم.
 .٦كلية التربية للبنات بأبھا  -الرئاسة العامة لتعليم البنات.
 .٧كلية األمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة -جامعة الفيصل.

الجوائز والمنح العلمية والثقافية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

جائزة أبھا الثقافية لعضو ھيئة التدريس األكثر نشاطا ً )١٤٢٢ھـ(.
منحة فولبرايت األمريكية )١٤١٢ھـ(.
منحة جامعة الملك سعود للدكتوراه )١٤٠٣ھـ(.
منحة األمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير لدراسة السياحة في منطقة عسير )١٤١٦ھـ(.
منح ة الغرف ة التجاري ة والص ناعية بأبھ ا لدراس ة حج م الت دفق الس ياحي عل ى أبھ ا الحض رية
)١٤٢٠ ،١٤١٩ ،١٤١٨ھـ(.

المؤلفات والبحوث والدراسات:
أوال :المؤلفات:
.١
.٢
.٣
.٤

السياحة األسس والمفاھيم :دراسة تطبيقية على منطقة عسير بالمملكة العربي ة الس عودية .المؤل ف.
١٤١٧ھـ ).(١٩٩٧
الوضع البيئي في منطقة عس ير :دراس ة اس تطالعية لألوض اع الراھن ة .جامع ة المل ك خال د ،أبھ ا،
١٤٢١ھـ )٢٠٠٠م(.
تنمية الخدمات الصحية وتطويرھا في المملكة العربية السعودية في عھد الملك خالد بن عبد
العزيز آل سعود )١٤٠٢-١٣٩٥ھـ ١٩٨٢-١٩٧٥ /م( .كرسي الملك خالد للبحث العلمي ،جامعة
الملك خالد١٤٣١ ،ھـ )٢٠١٠م(.
مراكز النمو في منطقة عسير :الواقع الراھن والرؤية المستقبلية .مركز البحوث والدراسات
االجتماعية ،جامعة الملك خالد١٤٣٢ ،ھـ.

ثانيا ً :البحوث والدراسات:
.١
.٢
.٣
.٤

The Spatial Pattern of Health Facilities in Saudi Arabia: Development and
Planning. GeoJournal , Vol. 25(4), l99l, pp.423- 433.
التحليل المكاني للخدمات التنموية ف ي وادي تندح ة  -منطق ة عس ير) .مش ترك( الجمعي ة الجغرافي ة
السعودية .سلسلة بحوث جغرافية رقم ) ،(١١جامعة الملك سعود  -الرياض .١٤١٢
استخدام األرض في مدينة ص بيا ) .مش ترك( ف ي الكت اب العلم ي للن دوة الجغرافي ة الرابع ة ألقس ام
الجغرافي ا بالمملك ة العربي ة الس عودية ،الج زء األول ،جامع ة أم الق رى ،كلي ة العل وم االجتماعي ة،
قسم الجغرافيا ،مكة المكرمة  ،١٤١٢/٦/٢٠-١٨ص ص .٥٢٩-٤٨٠
التعل يم االبت دائي للبني ين بالمملك ة العربي ة الس عودية :دراس ة تحليلي ة كمي ة ف ي التنمي ة اإلقليمي ة.
)مشترك( مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربي ة ،جامع ة الكوي ت ،الع دد  ٦٩الس نة  ، ١٨ش وال
 ،١٤١٣ص ص .٨٨-٥٧
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Spatial Analysis of Service Centers in Al Baha Region, Saudi Arabia. .٥
Journal of the Social Sciences, Vol. 2l No. l,2. Spring /summer. L993,
pp.265-276.
 .٦أنماط التوزيع المكاني للقرى والخدمات العامة ف ي منطق ة الش عف ب إقليم عس ير  -المملك ة العربي ة
السعودية ،مجلة البحوث والدراسات العربية  ،القاھرة ،العدد  ،١٩٩٣ ،٢١ص ص .١٨٨-١٣٥
 .٧التنمي ة المكاني ة لمراك ز الرعاي ة الص حية األولي ة ف ي منطق ة أح د رفي ده ب إقليم عس ير  -المملك ة
العربية السعودية ،الجمعية الجغرافية الكويتية ،جامعة الكويت ،رسائل جغرافي ة رق م  ، ١٧٢ربي ع
األول .١٤١٥
 .٨تنمية السياحة الصيفية بمنطقة عسير :دراس ة ف ي التنمي ة اإلقليمي ة) .مش ترك( ف ي الكت اب العلم ي
للندوة الخامسة ألقسام الجغرافية بجامع ات المملك ة العربي ة الس عودية .جامع ة المل ك س عود  -كلي ة
اآلداب  -قسم الجغرافيـا  -الرياض  ١٧ -٠ ١٥ذو القعدة  ،١٤١٤ص ص .٣١١-٢٣٩
Regional Disparities in the Provision and Use of Education and Health .٩
Services, 2l5-245 (l995) in Al-Hathloul, S. and Edadan, N. (ed), Urban
Development in Saudi Arabia: Challenges and Opportunities, Riyadh: Dar
al Sahan.
 .١٠محافظ ة ظھ ران الجن وب بمنطق ة عس ير :دراس ة ف ي العم ران الريف ي .المجل ة العربي ة للعل وم
اإلنسانية ،جامعة الكويت ،العــدد  ،١٩٩٨ ،٦٣ص ص .١٧٨-١٣٤
 .١١جغرافية السياحية ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .الموس وعة الجغرافي ة للع الم اإلس المي ،المجل د
الثال ث )القس م الث اني( ،ص ص ،١١٥٣-١٠٣٥عم ادة البح ث العلم ي ،جامع ة اإلم ام محم د ب ن
سعود اإلسالمية ،الرياض.١٤٢٠ ،
 .١٢التنمي ة العمراني ة وتوس يع المراك ز الحض رية بع د ظھ ور خط ط التنمي ة ف ي المملك ة العربي ة
السعودية) ،مشارك( ،وزارة الشئون البلدية والقروية) ،محرر( ،ع رائس الص حراء :قص ة التنمي ة
العمرانية ف ى المملك ة العربي ة الس عودية ،ص ص ،١٦٥-٨٩أس بار للدراس ات والبح وث اإلع الم:
الرياض .١٤١٩
 .١٣خصائص السياحة بمنطقة عسير وأھميتھا للتخطيط واالستثمار السياحي .سلسلة بحوث جغرافية،
رقم ) ،(٤٢الجمعية الجغرافية السعودية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.١٤٢١ ،
Regional Development of Health Facilities in Saudi Arabia. Paper .١٤
Presented in The Seventh International Symposium in Medical
Geography, 29th July - 2nd August, l996, University of Portsmouth,
England.
 .١٥حج م الت دفق الس ياحي وخص ائص المص طافين بمنطق ة عس ير لص يف  :(١٩٩٧) ١٤١٨دراس ة
تحليلية إحصائية) ،مشترك( الغرفة التجارية الصناعية بأبھا.
 .١٦حج م وخص ائص الطل ب الس ياحي ف ي المملك ة العربي ة الس عودية  :دراس ة تطبيقي ة عل ى منطق ة
عس ير .ورق ة عم ل مقدم ة ف ي ن دوة الس ياحة الوطني ة الثالث ة )الس ياحة الداخلي ة رؤي ة مس تقبلية(،
الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ،الدمام ١٧-١٦ ،محرم .١٤١٩
 .١٧الھوية السياحية لمنطقة عسير ،ورق ة عم ل مقدم ة ف ي ن دوة "عس ير  :الس ياحة إل ى أي ن" ،إم ارة
منطقة عسير ،أبھا ٢٢-٢١جماد الثانية .١٤١٩
 .١٨فرص العمل لخريجي أقسام الجغرافيا :الوضع الحالي .ورق ة عم ل مقدم ة ف ي لق اء رؤس اء أقس ام
الجغرافيا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – جامعة المل ك س عود – كلي ة اآلداب
– قسم الجغرافيا ،الرياض  ٢٢-٢٠محرم ١٤٢١ھـ.
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 .١٩اآلث ار البيئي ة للنم و العمران ي ف ي منطق ة عس ير بالمملك ة العربي ة الس عودية .ف ي الكت اب العلم ي
لبح وث ن دوة نح و تربي ة بيئي ة أفض ل١٤٢٤ ،ھ ـ ،جامع ة المل ك خال د ) ٢٣-٢١ذي الحج ة
١٤٢٣ھـ( ،ص ص  ،٥٣٢-٥٠٧أبھا.
 .٢٠الجغرافيا السياحية :األنم اط والس لوك .المنھ ل )الع دد الس نوي المتخص ص( الع دد ٥٣٨ :المجل د
) (٥٨العام  ،٦٢شوال/ذو القعدة ١٤١٧ھـ )١٩٩٧م( ،ص .٦٩-٥٨
 .٢١دراسة السياحة في المملكة العربية السعودية :مجال للجغرافيا التطبيقية .في الكتاب العلم ي للن دوة
الجغرافية السادسة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك عب د العزي ز
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،قسم الجغرافيا ،جده ١٦ -١٤ ،ذو القعدة .١٤١٩ .٢٢أھمية صياغة إستراتيجية وطنية لتخطيط وتنمية الس ياحة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .العقي ق،
مجلد  ،١٦العددان  ،٣٢ ،٣١ربيع الثاني ١٤٢١ھـ-جمادى الثاني ١٤٢١ھـ ،ص ص.١٣٨-١٢٥
 .٢٣السياحة في الوطن العربي ودورھا في دعم التكامل االقتصادي .مجلة العل وم االجتماعي ة ،جامع ة
الكويت ،المجلد  ،٣٠العدد  ، ،٣ص ص ٢٠٠٢ ،٤٩١-٤٥٩م.
 .٢٤التغيرات في استخدامات األراض ي الريفي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية :دراس ة حال ة قري ة آل
عبيدي ة بمنطق ة عس ير .مجل ة جامع ة المل ك س عود م ،١٦العم ارة والتخط يط  ،ص ص ٤٤-٣
)١٤٢٤ھـ٢٠٠٤ /م(.
 .٢٥رؤي ة جغراف ة ل دور اإلع الم ف ي التنمي ة الس ياحية بمنطق ة عس ير -المملك ة العربي ة الس عودية.
)مشترك( ،مجلة اإلنسانيات ،جامعة اإلسكندرية ،العدد  ١٢ص ص ٢٠٠٢ ،٢٤٦-٢٠٦م.
Regional Development Planning Policy in Saudi Arabia. Paper Presented .٢٦
in the 2003 Hawaii International Conference On Social Sciences, June 12
to June 15,2003, in Honolulu, Hawaii, U.S.A.
 .٢٧البطال ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية :أبعادھ ا المكاني ة ومالمحھ ا الديموغرافي ة واالجتماعي ة.
سلسلة بحوث جغرافية ،رقم ) ،(٦٦الجمعية الجغرافي ة الس عودية ،جامع ة المل ك س عود ،الري اض،
١٤٢٥ھـ.
 .٢٨مستقبل علم الجغرافيا في المملكة العربية السعودية :وجھة نظر .ورقة عمل مقدمة في الندوة
الجغرافية الثامنة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية .جامعة أم القرى ،مكة
المكرمة ) ١٣-١١محرم ١٤٢٥ھـ(.
 .٢٩الجرائم الجنائية والحوادث المرورية في منطقة عسير :دراسة تحليلية) .مش ترك( ،جامع ة المل ك
خالد ،أبھا١٤٢٥ ،ھـ )٢٠٠٥م(.
 .٣٠تجارب عالمية لمساھمة الجغرافيين في التخطيط المحلي .ورقة عمل مقدمة في حلقة نقاش
بعنوان "االنتخابات البلدية ودور العوامل الجغرافية في إنجاحھا" .الغرفة التجارية الصناعية
بالرياض ،الرياض ٢٣ ،شوال ١٤٢٥ھـ ) ٦ديسمبر ٢٠٠٤م(.
 .٣١السياحة والتنزه في منطقة عسير .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الباب التاسع ،المجلد
العاشر ،منطقة عسير ،ص ص  ،٧٥٦-٦٩٣مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض١٤٢٨ ،ھـ.
 .٣٢السياحة والتنزه في منطقة نجران .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الباب التاسع ،المجلد
الخامس عشر ،منطقة نجران ،ص ص  ،٦٥١-٦٠١مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض،
١٤٢٨ھـ.
 .٣٣السياحة والتنزه في منطقة الباحة .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الباب التاسع ،المجلد
السادس عشر ،منطقة الباحة ،ص ص  ،٧٨٠-٧٢٣مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض،
١٤٢٨ھـ.
 .٣٤السياحة والتنزه في منطقة جازان .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الباب التاسع ،المجلد
الحادي عشر ،منطقة جازان ،ص ص  ،٧٤٤-٦٨٩مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض،
١٤٢٨ھـ.
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 .٣٥العمران في منطقة عسير .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الفصل السابع ،المجلد العاشر،
منطقة عسير ،ص ص  ،١١٤-٩٧مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض١٤٢٨ ،ھـ.
 .٣٦العمران في منطقة نجران .موسوعة المملكة العربية السعودية ، ،الفصل السابع ،المجلد الخامس
عشر ،منطقة نجران ،ص ص  ،١٠٣-٨٩مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،الرياض١٤٢٨ ،ھـ.
 .٣٧التنمية الصناعية في عھد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود١٤٠٢-١٣٩٥ :ھـ .في سجل اللقاء
العلمي األول لتاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ،كرسي الملك خالد للبحوث العلمية،
ـجامعة الملك خالد١٤٣١ ،ھـ )٢٠١٠م( ،ص ص .٥٧-٩
 .٣٨تنمية الكوادر البشرية :وجھة نظر .ورقة عمل مقدمة في ملتقى التواصل الثاني "أستثمر في
عسير" ،الغرفة التجارية والصناعية بابھا ،أبھا ٦-٥ :جماد األولى ١٤٢٨ھـ الموافق ٢٣-٢٢
مايو ٢٠٠٧م.
 .٣٩التخطيط اإلقليمي في المملكة العربية السعودية :المعوقات والحلول .ورقة عمل مقدمة في ورشة
عمل بعنوان "التخطيط اإلقليمي وتنمية منطقة عسير" .وزارة الشئون البلدية والقروية ،أبھا١٧ ،
جماد الثاني ١٤٣٠ھـ الموافق ١٠يونيو ٢٠٠٩م.
Regional Development Strategy in Saudi Arabia. Paper Presented in The .٤٠
10th Asian Urbanization Conference, 16- 19 August 2009, The University
of Hong Kong – Center of Urban Studies and Urban Planning, Hong
Kong, China.
 .٤١المتطلبات الضرورية لتحسين المخرجات البحثية لبرامج الدراسات العليا في الجامعات
السعودية .ورقة علم مقدمة في الملتقى العلمي الدولي "التميز في برامج الدراسات العليا:
التحديات والحلول" .عمادة الدراسات العليا – جامعة الملك سعود ،الرياض  ٢٧-٢٦محرم
 ١٤٣١ھـ  ،الموافق  ١٣-١٢يناير  ٢٠١٠م.
 .٤٢دور الجامعات في الحد من جرائم التزوير .ورقة عمل مقدمة في ورشة العمل "الحقيبة الفنية
إلجراءات االستكتاب" ،األمن العام ،أبھا  ٢٥-٢٤رجب ١٤٣٢ھـ ،الموافق  ٢٧-٢٦يونيو
٢٠١١م.
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