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 : أ.د فريال بنت محمد الهاجريالكامل  االسم
 ( )متقاعد عضو هيئة تدريس:  الوظيفة

 
 المعلومات الشخصية 

 سعوديةالجنسية | 

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية  القسم | 

 ferualalhajri4@gmail.com | االلكترونيالبريد 

  0532119955  الهاتف الخاص | 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة تحدث 
 العربية  ✓ ✓ ✓
 االجنليزية ✓ ✓ ✓
 أخرى - - -

 من األحدث(   المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا  

 التاريخ  الشهادة األكادميية  الصدور مكان  العنوان 
ه 15/5/1416 دكتوراه  كلية اآلداب  الدمام   
ه 29/11/1411 ماجستي  كلية اآلداب  الدمام   
ه1405/1406 بكالوريوس  كلية اآلداب  الدمام   

 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراة  العربية السعودية : دراسة جغرافية التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية من اململكة 
 املاجتسي  الطاقة الكهرابئية يف املنطقة الشرقية : دراسة يف اجلغرافيا االقتصادية 

 الزمالة  -------- 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
هـ14/9/1426  أستاذ  كلية اآلداب / الدمام  
هـ8/5/1421  أستاذ مشارك كلية اآلداب / الدمام  

هـ12/6/1416  أستاذ مساعد  كلية اآلداب / الدمام  
هـ29/11/1411  حماضر كلية اآلداب / الدمام  
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 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 املنصب اإلداري املكتب  التاريخ 
 قسم   رئيسة االجتماعية علم االجتماع واخلدمة  ه حىت اترخيه1436/1437

 الكلية  وكيلة االنتساب  هـ 1425/1426-1430/14231
 قسم  رئيسة اجلغرافيا  هـ 1421/1423 - 1420/1421

 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر 

العلوم العربية جملة 
 واإلنسانية/القصيم 

 1العدد 14جملد
2020أغسطس  

 1442حمرم 

جغرافية اجلرمية النسائية يف اململكة العربية السعودية دراسة تطبيقية على  
 املنطقة الشرقية 

 أ.د فرايل اهلاجري
 د. سوسن البيطار

27 

 جملة مدارات اجتماعية/اجلزائر 
 3العدد

 2019السنة الثانية، صيف 

يف اململكة العربّية السعوديّة: قراءة جغرافّية والتنمية احلراك السياحي 
 اجتماعّية 

 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري
 د. العائشة التائب

26 

عشر لنظم املعلومات    الثاينامللتقى  
اجلغرافية، جامعة اإلمام عبد الرمحن  

 م 2018ه /  1439بن فيصل  

ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم  البيئة الساحلية ملدينة اخلرب  
 املعلومات اجلغرافية 

 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 
 أ. إيناس العنزي 

 أ. عائشة الرشيدي 

25 

Geo-spMag 
 جملة منشورات علوم جغرافية، تونس 
October2017, Vol-6, 

Edition4  

ودورها ابلرتويح  تقييم مشاغل ومراكز التجميل النسائية يف حاضرة الدمام  
 النسائي 

 دراسة جغرافية ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 
أ. إيناس العنزي، أ. عائشة الرشيدي، أ.  

آالء الغامدي، أ. فوزية آل سرور، أ.  
 ايمسني العمري 

24 

امللتقى احلادي عشر لنظم املعلومات  
الرمحن  اجلغرافية، جامعة اإلمام عبد  

 م 2017ه /  1439بن فيصل  

التحليل املكاين ملشاغل ومراكز التجميل النسائية يف مدينة اخلرب ابستخدام  
 نظم املعلومات اجلغرافية 

 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 
 أ. إيناس العنزي 

 رشيدي أ. عائشة ال

23 

اجلمعية اجلغرافية السعودية، جامعة  
، الرايض،  امللك سعود

 م 2013ه/1434

التباين املكاين ألوجه الدخل واإلنفاق يف اجملتمع السعودي وأبعاده اجلغرافية :  
 دراسة تطبيقية على سكان املنطقة الشرقية 

 22 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

موسوعة اململكة ، مكتبة امللك عبد  
 ه 1428العزيز العامة ،  

شرقية/اجلزء الثاين( ، السياحة يف  موسوعة اململكة العربية السعودية )املنطقة ال 
 املنطقة الشرقية 

 21 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

لبحوث اجلغرافية و  جملة مركز ا
، جامعة املنوفية ،  الكارتوجرافية 

 م 2003مصر،  

 20 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  جغرافية األحياء الشعبية يف مدينة الدمام 
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السعودية، جامعة  اجلمعية اجلغرافية  
 ه 1424، الرايض،  امللك سعود

 19 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  معايي التنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية : دراسة جغرافية 

،  جملة العقيق، املدينة املنورة
 ه 1424

 18 فرايل بنت حممد اهلاجري أ.د   املقاهي الرتفيهية : أبعادها الدميوجرافية واالجتماعية واالقتصادية 

لبحوث اجلغرافية  جملة مركز ا
والكارتوجرافية، جامعة املنوفية،  

 م 2003،  مصر

 17 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  تسويق الزيت اخلام السعودي : دراسة من منظور جغرايف 

جملة كلية اآلداب، جامعة املنوفية،  
 م 2002،  مصر

 16 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  اململكة العربية السعودية ختطيط وتنمية القوى العاملة يف  

وث ودراسات جملة املدينة  مركز ب 
 ه 1424،  املنورة 

 15 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  مستوى الدخل كأحد املقومات البشرية للسياحة يف اململكة العربية السعودية 

اجلمعية اجلغرافية الكويتية، جامعة  
 ه 1422،  الكويت 

 14 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  استخدام األرض يف منطقة األعمال املركزية ملدينة اخلرب 

،  جملة العقيق ، املدينة املنورة 
 ه 1421

السياحة يف املنطقة الشرقية ، جملد خاص عن السياحة الداخلية يف اململكة  
 العربية السعودية 

 13 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

،  دراسات اخلليج واجلزيرة العربية  جملة
 هـ 1423،  يتجامعة الكو 

صناعة احلديد والصلب يف اململكة العربية السعودية : دراسة يف اجلغرافيا  
 االقتصادية 

 12 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

اجلمعية اجلغرافية الكويتية، جامعة  
 ه 1421،  الكويت 

احلديد والصلب يف اململكة  رؤية جغرافية خلصائص القوى العاملة يف مصانع  
 م2000هـ /1420العربية السعودية عام  

 11 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

جامعة املنوفية،  ،  جملة كلية اآلداب 
 م 1997،  مصر

 

أثر حريب اخلليج على إنتاج النفط وأسعاره يف اململكة العربية السعودية خالل  
 م 1992- 1979الفرتة املمتدة بني عامي  

 10 فرايل بنت حممد اهلاجري أ.د  

واجلزيرة العربية،    جملة دراسات اخلليج
 هـ 1420،  جامعة الكويت

التوزيع اجلغرايف خلدمات النقل اجلماعي يف اململكة العربية السعودية خالل  
 القرن العشرين 

 9 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

، جامعة  جملة كلية اآلداب 
 م 1998/1999اإلسكندرية،  

جلغرايف للخدمات الربيدية يف اململكة العربية السعودية خالل القرن  التوزيع ا
 العشرين 

 8 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

اجلمعية اجلغرافية الكويتية، جامعة  
 ه 1419،  الكويت 

بعض مالمح اخلدمات الفندقية يف حاضرة الدمام : دراسة يف اجلغرافيا  
 االقتصادية 

 7 اهلاجري أ.د فرايل بنت حممد  

،  دراسات اخلليج واجلزيرة العربية  جملة
 هـ 1419،  جامعة الكويت

بعض مالمح اخلريطة الصناعية ملدينة اجلبيل الصناعية شرقي اململكة العربية  
 السعودية خالل الربع األخي من القرن العشرين

 6 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

،  جملة العقيق ، املدينة املنورة 
 ه 1418

تطور التجارة اخلارجية للمملكة العربية السعودية خالل الثلث األخي من  
 القرن العشرين: دراسة يف اجلغرافيا االقتصادية 

 5 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

اجلمعية اجلغرافية السعودية، جامعة  
 ه 1418، الرايض،  امللك سعود

السعودية خالل الفرتة املمتدة بني  جغرافية التجارة اخلارجية للمملكة العربية  
 م دراسة يف اجلغرافيا االقتصادية  1993- 1965عامي  

 4 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

مطبوعات مكتبة امللك فهد  
 ه 1415، الرايض،  الوطنية 

دليل رسائل املاجستي والدكتوراه اجلغرافية يف اململكة العربية السعودية خالل  
 هـ 1400/1413  الفرتة املمتدة بني عامني

 3 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 
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 2 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري  احلاسب اآليل وبعض استخداماته يف جمال اجلغرافيا  ه 1418مطابع الرضا، الدمام  
التنمية االقتصادية يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية: دراسة   1418مطابع الرضا، الدمام  

 جغرافية 
 1 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
جامعة القرآن الكرمي والعلوم  23/2/2020

 اإلسالمية، السودان 
السياسة االجتماعية وعالقتها برؤية  

-2020اململكة العربية السعودية 
2030 

فرايل بنت حممد اهلاجريأ.د   
 حنان أمحد مكيد. 

3 

ة اإلمام حممد بن سعود جامع  ه 20/9/1423
 كلية العلوم االجتماعية،  ،اإلسالمية 

 الرايض

تطور خدمة التعليم األهلي للبنات يف 
 مدينة اخلرب 

 2 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري

 ، الرايضجامعة امللك سعود هـ25/12/1419
 الوسائل كلية الرتبية ندوة قسم 

اإلحصاء وإحدى وسائل تكنولوجيا 
 التعليم 

 1 أ.د فرايل بنت حممد اهلاجري

 المشاريع البحثية المنتهية

 "تحت التحكيم"  األبحاث الحالية
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

 بعض املقومات السياحية والرتوحيية الطبيعية والبشرية 
  -جغرافيةدراسة -يف حمافظة األحساء 

رايل بنت حممد اهلاجريأ.د ف  
 د. غادة بنت حممد امللحم

1 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 

 بث بعنوان: 
بعض املقومات السياحية والرتوحيية 

 الطبيعية والبشرية 
 -دراسة جغرافية-يف حمافظة األحساء 

ديسمرب  5-3فندق مكان، اهلفوف، 
2019 

 29 2019مؤمتر: األحساء عاصمة السياحة العربية  

 ورقة عمل بعنوان:
البيئة الساحلية ملدينة اخلرب ابستخدام  

تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 
 املعلومات اجلغرافية 

 فندق  الشياتون ، الدمام 
-10إمارة املنطقة الشرقية 

 م 12/4/2018

عشر لنظم املعلومات اجلغرافية ابململكة  الثاينامللتقى 
 العربية السعودية 

 

 
28 

التحليل املكاين  ورقة عمل بعنوان: 
ملشاغل ومراكز التجميل النسائية يف  
مدينة اخلرب ابستخدام نظم املعلومات  

 اجلغرافية 

 فندق  الشياتون ، الدمام 
-11إمارة املنطقة الشرقية 

 م 13/4/2017

ابململكة العربية    علومات اجلغرافيةامللتقى احلادي عشر لنظم امل
 السعودية 
 

27 

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل رائسة جلسة
 ه10-12/7/1439
 م27-29/3/2018

املؤمتر األول للتعليم من أجل التنمية املستدامة يف اململكة  
السعودية: اجلغرافيا من أجل التنمية املستدامة لرؤية العربية 

 م2030

26 
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اجلمعية اجلغرافية اخلليجية ابلتعاون مع  حضور 
 جامعة قطر 

 م2015ديسمرب 12-18

 25 رحلة علمية جلامعة قطر "األدعم"

مشاركة ومنسقة للربانمج املعد من قبل 
مركز أفاق اإلبداع اإلداري واجلودة  

 واهليئة العامة للسياحة واآلاثرللتدريب 

 كلية اآلداب / جامعة الدمام 
ه 23/4/1436  

 24 برانمج متكني اجملتمعات احمللية "السياحة تثري" 

األمن الغذائي والقمح يف اململكة 
العربية السعودية حنو تنمية اقتصادية  

 مستدامة 

م 7/4/2009-5جامعة الكويت  العرب، األبعاد اجلغرافية للتنمية امللتقى اخلامس للجغرافيني  
 االقتصادية والبيئية املستدامة يف الوطن العريب

23 

إمارة املنطقة الشرقية، فندق املرداين،  حضور 
 اخلرب

ه 1433مجادي اآلخر   8-10   

امللتقى الوطين السابع لنظم املعلومات اجلغرافية ابململكة 
 العربية السعودية 

22 

املنطقة الشرقية، فندق املرداين، إمارة  حضور 
 اخلرب

ه 1432مجادي األول 20-22  

امللتقى الوطين السادس لنظم املعلومات اجلغرافية ابململكة 
 العربية السعودية 

21 

اجلمعية اجلغرافية السعودية، االحساء،   رئيسة جلسة 
ه10-12/3/1429  

( ، 24اللقاء العلمي املصاحب للجمعية العمومية )
 بيئية يف حمافظة اإلحساء طموحات وآمال   التنمية ال

20 

بث بعنوان: الثقافة السياحية يف  
اململكة العربية السعودية الواقع  

 واحملفزات

، جده، اهليئة العليا للسياحة  
م16-19/2/2008   

 GITOF    19ملتقى السياحة واالستثمار اخلليجي 

جائزة األمي حممد بن فهد لألداء  حضور 
، الدمام املتميزاحلكومي   

ه  3/1/1428    

امللتقى الثاين قيادة فعالة ألداء متميز جلائزة األمي حممد  
 بن فهد لألداء احلكومي املتميز،  الدمام 

18 

- 21اجلمعية السعودية لإلدارة، اخلرب،  حضور 
ه 22/2/1427  

امللتقى اإلداري الرابع القيادة والتفكي اإلسرتاتيجي:  
املستقبل وحضور ورشة العمل بعنوان مهارات الطريق إىل 

 القائد االسرتاتيجي 

17 

 إمارة املنطقة الشرقية، اخلرب،  حضور 
ه19-21/10/1426   

 

امللتقى الوطين األول لنظم املعلومات اجلغرافية ابململكة 
 العربية السعودية 

16 

ه 21/10/1429-19األحساء،  حضور  ، حنن واآلخر، رؤية  الفكريامس للحوار اللقاء الوطين اخل  
 وطنية مشرتكة للتعامل مع الثقافات العاملية 

15 

بث بعنوان: جغرافية األحياء الشعبية 
 يف مدينة الدمام 

اجلمعية اجلغرافية السعودية، الرايض،  
ه23-26/8/1424  

امللتقى الثالث للجغرافيني العرب، املدن الكربى يف الوطن  
 العريب  

14 
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ليا للسياحة، جده،  اهليئة الع حضور   
ه26-28/3/1424  

 13 ملتقى السياحة السعودي األول

بث بعنوان: املقاهي الرتفيهية : 
أبعادها الدميوجرافية واالجتماعية  

 واالقتصادية 

كلية دار احلكمة، جده، 
م1423/2002  

 12 امللتقى الرتبوي األول ، شبابنا إىل أين

العليا للسياحة، األمانة العامة للهيئة  حضور 
 الرايض، 

ه17/11/1421   

لقاء السياحة الوطنية حنو شراكة فاعلة لتطوير السياحة 
 التابع للهيئة العليا للسياحة 

11 

 تونس  حضور 
م16-20/2009  

فعاليات املؤمتر الدويل "جيو تونس" يف دورته الرابعة  ، 
املعلومات دراسة املوارد املائية والتصحر ابستخدام نظم 

 اجلغرافية واالستشعار عن بعد والنمذجة الرقمية 

10 

بث بعنوان: احلاسب اآليل وبعض 
 استخداماته يف اجلغرافيا 

 اجلمعية اجلغرافية املصرية، االسكندرية 
م27-29/11/1995  

 9 ندوة االجتاهات احلديثة يف علم اجلغرافيا 

بث بعنوان: منو أعداد اعضاء هيئة  
والطالبات يف كلية اآلداب التدريس 

للبنات ابلدمام ، دراسة إحصائية 
 حتليلية

 جامعة امللك سعود، الرايض،
ه2-3/11/1425   

ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم 
 العايل 

8 

بث بعنوان: اجلغرافيون يف اململكة 
 العربية السعودية واقعهم ومستقبلهم 

ة، جامعة أم القرى، مكه املكرم  
ه11-13/1/1425   

الندوة اجلغرافية الثامنة ألقسام اجلغرافيا يف اجلامعات 
 السعودية 

7 

جامعة امللك فيصل ابلتعاون مع اجلمعية   حضور 
 السعودية لإلدارة، الدمام، 

ه7-8/2/1423   

 6 ندوة إدارة أقسام الطالبات ابجلامعات التحدايت والطموح 

بث بعنوان: مستوى الدخل أحد  
املقومات البشرية للسياحة : دراسة 
 تطبيقية على سكان املنطقة الشرقية 

جامعة امللك سعود ابلتعاون مع اهليئة 
 العليا للسياحة، الرايض، 

ه12-14/3/1423   

ندوة السياحة يف اململكة العربية السعودية املقومات  
 واإلمكانيات 

5 

بث بعنوان: تطور خدمة التعليم  
 نة اخلرب األهلي للبنات يف مدي 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
 الرايض، 

ه12-14/1/1423   

الندوة اجلغرافية السابعة ألقسام اجلغرافيا يف اجلامعات  
 السعودية 

4 

بث بعنوان: تنمية القوى العاملة يف  
 اململكة العربية السعودية 

 جامعة امللك سعود، الرايض،
ه 1423حمرم 4-6  

 3 اجلامعة يف تنمية املهارات البشرية رؤية مستقبلية ندوة دور 

بث بعنوان: اإلحصاء وإحدى 
 وسائل تكنولوجيا التعليم 

 2 (ندوة تكنولوجيا التعليم واملعلومات )حلول ملشكالت جامعة امللك سعود، الرايض



 

7 
 

بث بعنوان: التوزيع اجلغرايف  
للخدمات الربيدية يف اململكة العربية 

القرن العشرين  السعودية خالل  
التوزيع اجلغرايف خلدمات النقل 

اجلماعي يف اململكة العربية السعودية  
 خالل القرن العشرين

، اجلمعية اجلغرافية السعودية، جده  
م 24/3/1999  

الندوة اجلغرافية السادسة ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة  
 العربية السعودية 

1 

 العضويات واللجان المشارك فيها

 )انتهت فرتة التكليف(   عضو اجمللس العلمي  •
 )انتهت فرتة التكليف(   عضو اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي  •
 . (سابقا  ) عضو يف جملس كلية اآلداب  •
 . )سابقا (  عضو يف جملس قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية  •
 . (سابقا  )  رئيسة اللجنة االستشارية لقسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية •
 . (سابقا  ) رئيسة تطوير ملف برانمج قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية   •
 . ( سابقا  )  رئيسة جملس قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية •
 . ( سابقا  )  ية للرتبية والعلوم واآلدابعضو اجمللس العلمي االستشاري ابملؤسسة العرب •

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 

 # العلمية الشهادة  العنوان  اجلهة لتاريخ ا
نوقشت الرسالة  

 بتاريخ وأجيزت 
  ه9/3/1438

جامعة اإلمام عبد الرمحن 
بن فيصل / كلية اآلداب /  

قسم اجلغرافيا ونظم  
 املعلومات اجلغرافية 

 اخلدمات الرتوحيية للشباب يف حاضرة الدمام 
 "دراسة يف جغرافية اخلدمات" 

 1 ماجستي 

 

 هـ1436/1437
 

الرمحن جامعة اإلمام عبد 
بن فيصل / كلية اآلداب /  

قسم اجلغرافيا ونظم  
 املعلومات اجلغرافية 

التقييم اجلغرايف لدور وكاالت السفر والسياحة يف  
التنمية االقتصادية باضرة الدمام "دراسة جغرافية 

 ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

 2 ماجستي 

 ه1436/1437
 

جامعة اإلمام عبد الرمحن 
كلية اآلداب /  بن فيصل /  

قسم اجلغرافيا ونظم  
 املعلومات اجلغرافية 

تقييم خدمات صيدليات القطاع اخلاص يف 
 مدينة الدمام ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية  

 3 ماجستي 

  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(   المهمات اإلدارية واللجان 

 المهمات اإلدارية 

 # من إل  املنصب  اجلهة
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عضو جلنة اجلودة واالعتماد االكادميي على  اآلداب كلية 
 مستوى الكلية 

 38 ه 3/7/1439 

 37 ه 17/3/1439 - عضو جلنة املتابعة األكادميية للطالبات كلية اآلداب 
رائسة ملف تطوير برانمج البكالوريوس  كلية اآلداب 

 بقسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
 36 هـ2/6/1438 آشعار آخر 

التكليف بعضوية اللجنة الدائمة للبحث  جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 
 والنشر العلمي ابجلامعة 

 35 هـ17/5/1438 عامني من اترخية

التعيني عضوة يف اجمللس العلمي للجامعة  جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 
 ممثلة عن كلية اآلداب 

 34 هـ17/4/1438 عامني من اترخية

تكليف برائسة قسم علم االجتماع واخلدمة  كلية اآلداب 
 االجتماعية  

 33 هـ3/9/1437 آشعار آخر 

 32 هـ19/2/1436 اترخيةعامني من  رئيسة حمور جودة التعليم والتعلم   كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
رئيسة جلنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن  كلية اآلداب 

 يف حكمهم على مستوى األقسام األكادميية
 ه1435/1436 

 
31 

ابتداء من عام    رئيسة حمور البحث العلمي وخدمة اجملتمع كلية اآلداب 
 ه1435

30 

العلمية بقسم اجلغرافيا  منسقة الشراكات  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 ونظم املعلومات اجلغرافية 

 ه 24/1/1435 
 

29 

عضو يف جلنة ضبط املخالفات اإلدارية  كلية اآلداب 
 بكلية اآلداب

 ه 10/4/1434 
 

28 

عضو يف اللجنة التابعة لتحكيم بوث   كلية اآلداب 
 الطالبات 

 27 ه1433/1434 

اجملموعة البحثية االقتصادية عضو يف جلنة  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 بقسم اجلغرافيا 

 26 ه1433/1434 

عضو يف جلنة إعداد دليل املهام التنظيمية  كلية اآلداب 
 والصالحيات اإلدارية بكلية اآلداب

 ه 10/1/1433 
 

25 

عضو يف جملس إدارة اجلمعية السعودية   كلية اآلداب 
 للدراسات السكانية 

 24 ه 26/3/1434 ه 26/3/1432

عضو يف جلنة التعاقد التابعة جلامعة امللك  جامعة امللك فيصل سابقا  
 فيصل واملكلفة مبدينة عمان )األردن(

 ه1429/1430 
 

23 

 ه 4/2/1431  العلميعضو يف اللجنة االستشارية للبحث  جامعة امللك فيصل سابقا  
  

22 

 21 ه 25/10/1431  رائسة جلنة التحقيق والتأديب كلية اآلداب 
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 20 ه 22/7/1430  رئيسة جلنة مراجعة األسئلة كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
عضو يف اهليئة الفرعية إلصدار جملة العلوم  جامعة امللك فيصل سابقا  

 اإلنسانية واإلدارية
 ه 14/6/1430 

 
19 

عضو مستكتب يف املوسوعة اجلغرافية  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 للمملكة

 ه1428 
 

18 

 17 ه 19/1/1428  عضو يف هيئة حترير جملة كليات البنات  كلية اآلداب 
 16 ه 2/11/1428  عضو يف جملس عمادة الدراسات العليا  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا

 15 ه1430/1431 ه1425/1426 عضو يف جملس الكلية كلية اآلداب 
رائسة جلنة دورات التقوية للطالبات   كلية اآلداب 

 املنتسبات 
 14 ه1425/1426 

 13 ه1421/1422  رئيسة جلنة تطوير املناهج بقسم اجلغرافيا  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
عضو يف اللجنة العلمية إلعداد موسوعة   مكنبة مدينة امللك عبد العزيز

 اململكة العربية السعودية شاملة عن 
 ه1424 

 
12 

عضو يف اللجنة االستشارية النسائية لربانمج  الدمام 
 األمي حممد بن فهد للتأهيل الوظيفي 

 ه 10/1/1423 
 

11 

 10 هـ3/8/1422  عضو يف اللجنة العلمية لقسم اجلغرافيا  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
اجملموعة االستشارية اخلاصة  عضو يف  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا

بربانمج البيئة والتطوير احلضري التابعة للهيئة  
 العليا للسياحة 

 ه 19/3/1422 
 

9 

 8 1427/1428 1422/1423 عضو يف صندوق الطالبات كلية اآلداب 
 7 1421/1422 ه1420/142 عضو يف جملس الدراسات العليا  كلية اآلداب 
 6 1421/1422 ه1420/142 الكليةعضو يف جملس  كلية اآلداب 

رائسة جلنة إعداد اخلطة الدراسية بقسم  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 اجلغرافيا 

 5 ه1420/1421 

عضو جلنة التأديب اخلاصة بلجان  كلية اآلداب 
 امتحاانت الفصل الدراسي الثاين 

 4 ه1419/1420 

 3 ه1419/1420  الداخلي رائسة جلنة التحقيق ابلسكن  كلية اآلداب 
 2 ه1420 ه1418 رائسة جلنة املعادالت  كلية اآلداب  
 1 1417/1428    عضو يف جلنة املناهج كلية اآلداب 

 عضوية اللجان 

 # من إل  املنصب  اجلهة
 23 هـ17/5/1438 آخر آشعار  التكليف بعضوية اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي ابجلامعة  جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 
 22 هـ17/4/1438 عامني من اترخية التعيني عضوة يف اجمللس العلمي للجامعة ممثلة عن كلية اآلداب  جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل 
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 21 ه 10/4/1434  عضو يف جلنة ضبط املخالفات اإلدارية بكلية اآلداب كلية اآلداب 
 20 ه1433/1434  التابعة لتحكيم بوث الطالبات عضو يف اللجنة  كلية اآلداب 

 19 ه1433/1434  عضو يف جلنة اجملموعة البحثية االقتصادية بقسم اجلغرافيا  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
عضو يف جلنة إعداد دليل املهام التنظيمية والصالحيات اإلدارية  كلية اآلداب 

 بكلية اآلداب
 ه 10/1/1433 

 
18 

 17 ه 26/3/1434 ه 26/3/1432 عضو يف جملس إدارة اجلمعية السعودية للدراسات السكانية  كلية اآلداب 
عضو يف جلنة التعاقد التابعة جلامعة امللك فيصل واملكلفة مبدينة  

 عمان )األردن( 
 16 ه1429/1430 

 15 ه 4/2/1431  عضو يف اللجنة االستشارية للبحث العلمي كلية اآلداب 
 14 ه 14/6/1430  اهليئة الفرعية إلصدار جملة العلوم اإلنسانية واإلداريةعضو يف  

 13 ه1428  عضو مستكتب يف املوسوعة اجلغرافية للمملكة كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 12 ه 19/1/1428  عضو يف هيئة حترير جملة كليات البنات  كلية اآلداب 

 11 ه 2/11/1428  عمادة الدراسات العليا عضو يف جملس  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 10 ه1430/1431 ه1425/1426 عضو يف جملس الكلية كلية اآلداب 

عضو يف اللجنة العلمية إلعداد موسوعة شاملة عن اململكة العربية  مكتبة امللك عبد العزيز، الرايض 
 السعودية 

 ه1424 
 

9 

األمي حممد بن فهد  عضو يف اللجنة االستشارية النسائية لربانمج  
 للتأهيل الوظيفي 

 ه 10/1/1423 
 

8 

 7 هـ3/8/1422  عضو يف اللجنة العلمية لقسم اجلغرافيا  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
عضو يف اجملموعة االستشارية اخلاصة بربانمج البيئة والتطوير  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا

 احلضري التابعة للهيئة العليا للسياحة 
 ه 19/3/1422 

 
6 

 5 ه1427/1428 ه1422/1423 عضو يف صندوق الطالبات كلية اآلداب 
 4 ه1421/1422 ه1420/142 عضو يف جملس الدراسات العليا  كلية اآلداب 
 3 ه1421/1422 ه1420/142 عضو يف جملس الكلية كلية اآلداب 
الدراسي  عضو جلنة التأديب اخلاصة بلجان امتحاانت الفصل  كلية اآلداب 

 الثاين 
 2 ه1419/1420 

 1 ه1417/1428  عضو يف جلنة املناهج  كلية اآلداب قسم اجلغرافيا
 

 آخر تحديث 

21/9/2021 


