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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 قسم العلوم االجتماعية        

 عزيشي حممد السرية الذاتية للدكتورة/ عائشة علي 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي    

      ازانجامعة ج        

 ػو٠شٟ. ػبئشخ ػٍٟ دمحم  االسن

 .ٍؼٛك٠خ الجنسيت

 .عغواف١ب ِٕبف١خ التخصص 

 أٍزبم. رتبت الو

العول 

 الحالي

 ٘ـ.1441ػضٛ ِغٌٍ اٌشٛهٜ، اٌلٚهح اٌضبِٕخ، ِٕن  -

 ٘ـ.1441ٚاٌج١ئخ ثّغٌٍ اٌشٛهٜ ٔبئت هئ١ٌ  ٌغٕخ ا١ٌّبٖ ٚاٌيهاػخ  -

 ٘ـ.1441ػضٛ ٌغٕخ اٌصلالخ اٌجوٌّب١ٔخ اٌزبٍؼخ ثّغٌٍ اٌشٛهٜ ِٕن  -

 .ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، عبِؼخ عبىاْ ا٢كاة و١ٍخ -رله٠ٌ لَُ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ػضٛ ١٘ئخ -

الوؤهالث 

 العلويت

 .، ثزمل٠و ػبَ ِّزبىؽبٍت ا٢ٌٟ ٌّلح ػب١ِٓكثٍَٛ  -

عبِؼخ اٌٍّه فبٌل، رمل٠و ِّزبى ِغ ِورجخ ثىبٌٛه٠ًٛ عغواف١ب،  -

 ٘ـ.12/21/1411اٌشوف،

 ٘ـ.1411ِبعَز١و عغواف١ب ِٕبف١خ، ِٓ عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، رمل٠و ِّزبى،  -

 ٘ـ.21/20/1411كوزٛهاٖ عغواف١ب ِٕبف١خ، ِٓ عبِؼخ اٌٍّه فبٌل.  -

التدرج 

 الىظيفي

 .٘ـ14/21/1410ِؼ١ل ثى١ٍخ ئػلاك اٌّؼٍّبد ثصبِطخ، ػبَ  -

 ٘ـ.11/12/1410ِؾبضو ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢كاة ثصبِطخ، ػبَ  -

 ٘ـ.1411أٍزبم َِبػل ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢كاة ثصبِطخ، ػبَ  -

 ٘ـ.20/11/1411، ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخأٍزبم ِشبهن ثى١ٍخ  -

 ٘ـ.10/21/1441ثى١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ،  أٍزبم -

الوهام 

 سابقتال

 

/ 20/21٘ـ ئٌٝ 11/24/1410ػبَ ،  رى١ٍف ٚو١ٍخ ٌى١ٍخ ئػلاك اٌّؼٍّبد ثصبِطخ -

 ٘ـ.1412

 ٘ـ.1411/ 20/21٘ـ ئٌٝ 21/21/1412رؼ١١ٓ ٚو١ٍخ ٌى١ٍخ ئػلاك اٌّؼٍّبد ثصبِطخ،  -

/ 10/21٘ـ ئٌٝ 21/21/1411رغل٠ل رؼ١١ٓ ٚو١ٍخ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚا٢كاة ثصبِطخ،  -

 ٘ـ.1414

 ٘ـ1/1/1441٘ـ ئٌٝ 11/21/1414رؼ١١ٓ ػ١ّلح ٌٍى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثّؾبفظخ صبِطخ، ِٓ  -

 

الرسائل 

العلويت 

األبحاث و

 الونشىرة

والوقبىلت 

 للنشر

مة جازان. العناصر المناخية وتأثيرها على إنتاجية بعض محاصيل الحبوب في منط 1
 جدة. ,جامعة الملن عبد العزيز - كلية التربية ,هـ1424رسالة ماجستير, 

جامعة  ,هـ1421دكتوراه, مة جازان. رسالة العواصف وتأثيرها على التنمية في منط 2
 أبها. ,الملن خالد

م(. 2002لزراعية. )خصائصها وتأثيرها على التنمية ا –األمطار في منطمة جازان  3
 ,الجمعية الجغرافية الكويتية ,(341العدد ) ,وحدة البحث والترجمة ,رسائل جغرافية
 جامعة الكويت.

العدد  ,حوث الشرق األوسط(. مجلة ب2010) المناخ وراحة اإلنسان في منطمة جازان. 4
 مصر. ,جامعة عين شمس ,مارس ,(26(

سة محطة مالكي المناخية كدرا –تأثير المناخ على مرض المالريا في منطمة جازان  5
جامعة , ( الجمعية الجغرافية السعودية24العدد ), م(. بحوث جغرافية2011حالة. )
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 قسم العلوم االجتماعية        

 عزيشي حممد السرية الذاتية للدكتورة/ عائشة علي 

 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي    

      ازانجامعة ج        

 الملن سعود, الرياض.
لظاهرة الغبار العالك في المملكة العربية السعودية. التصنيف الزمني والتباين المكاني  6

 اليمن. ,جامعة إب ,باحث الجامعيمجلة ال (32, العدد )م(2011)
, م(2012طمة جازان. العدد األول )المناخ وزراعة أشجار الفاكهة في سهل تهامة بمن 7

 مجلة جامعة جازان.
 (عين شمس,17العدد ) م( مجلة كلية اآلداب,2016. )في منطمة جازانالغبار  تأثير 1

 مصر.
جازان أسلوب التتابع المكاني للرحالت السياحية في منطمة : حو تخطيط سياحين 2

جامعة  ,وأهميته المستمبلية في التنمية السياحية المستدامة ,بالمملكة العربية السعودية
العلمي  مؤتمرال لعلوم االجتماعية, لسم الجغرافيا,كلية اآلداب وا ان لابوس,السلط

األبعاد الجغرافية للتنمية السياحية في دول الخليج  خامس للجمعية الجغرافية الخليجية,ال
 30في الفترة من  ,عمان ,صاللة. العربية: الوالع والمأمول وتحديات المستمبل

 , عمان.230إلى ص 203من ص(, م2016أغسطس إلى األول من سبتمبر)
 ني.مكاني وتباينها الزماتصنيفها ال –السعودية  العواصف الرعدية في المملكة العربية 10

لجغرافية الجمعية ا(, وحدة البحث والترجمة, 455ية, العدد )رسائل جغراف م(2011)
 الكويتية, جامعة الكويت, الكويت.

م(, مجلة الجغرافي 2011. )وتأثيره على صحة السكان في منطمة جازانالغبار  11
 ين العرب, األردن.(, اتحاد الجغرافي32العربي, العدد )

خالل , الحرارة في المملكة العربية السعودية اتدرج تمعدالواتجاهات خصائص  12
م(, مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية بكلية 2011, )م2017 – 1277الفترة من 

 (, جامعة كفر الشيخ, مصر.11األداب, العدد )
م( 2012العربية السعودية. )التصنيف الزماني والتباين المكاني لألمطار في المملكة  13

 (, الجمعية الجغرافية المصرية, الماهرة.74المجلة الجغرافية العربية, العدد )
تأثير العناصر المناخية في منطمة جازان على زراعة وانتاج محصول الطماطم في  14

(, الجمعية الجغرافية السورية, دمشك, 32م(, العدد )2012, )الحمول المكشوفة
 .سوريا

, المجلة (2012) وزحف الكثبان الرملية في سهل تهامة بمنطمة جازان الرياح 15
, الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 11الجغرافية الخليجية, العدد 

 العربي, الرياض.
التصنيف الزمني والتباين المكاني لظاهرة الغبار العالك في المملكة العربية السعودية.  16

(, جامعة إب, الجمهورية 31م( مجلة الباحث الجامعي للعلوم اإلنسانية, العدد )2012)
 اليمنية.

, م2011- 1214الفترة من  في مدينة مكة المكرمة خاللحرارة الدرجة  اتاتجاه 17
 1622-1562, صص3العدد  13المجلد  االنسانية,والعربية  العلوم( مجلة 2020)

  جامعة المصيم.
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي    

      ازانجامعة ج        

دور المناخ في تمييم مواسم الراحة السياحية في مدينتي أبها وجازان بالمملكة العربية  11
(, 23(, مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية بكلية اآلداب, العدد )2020السعودية )

 جامعة كفر الشيخ, مصر.
, في المملكة العربية السعودية للعواصف الرملية تالفات الموسمية والمكانيةاالخ 12

الجمعية الجغرافية السورية,   (33العدد ) المجلة الجغرافية السورية, م(2020)
 .دمشك, سوريا

م( بحوث 2021تأثير المناخ على الغالف الخارجي للمباني في مدينة جازان, ) 20
  الملن سعود, الرياض., جامعة (137)جغرافية, العدد 

خالل الفترة من المملكة العربية السعودية منطمة عسير بلميمة الفعلية لألمطار في ا 21
 ., السودانممبول للنشر في مجلة السودان الجغرافية م.2017 - 1215

 

أوراق 

 ولالع

ازان بالمملكة العربية أسلوب التتابع المكاني للرحالت السياحية في منطمة جورلة عمل  1
األبعاد الجغرافية  خامس للجمعية الجغرافية الخليجية,العلمي ال مؤتمرال .السعودية

 ,صاللة. للتنمية السياحية في دول الخليج العربية: الوالع والمأمول وتحديات المستمبل
 (, عمان.م2016أغسطس إلى األول من سبتمبر) 30في الفترة من , عمان

ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ، ٚهلخ ػًّ ظب٘وح اٌغجوح فٟ ًٍٙ رٙبِخ ٚرأص١و٘ب  1

ف١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌز١ّٕخ اٌو٠ -اٌغبط ٌٍغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌَؼٛك٠خ،  11ِملِخ ٌٍمبء اٌؼٍّٟ 

 (.1211َ)/ 21/ 11-11٘ـ اٌّٛافك 1410/ 21/ 10-11 ،اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ

اٌّؼوض  َ،1212ضٛء هؤ٠خ اٌٍّّىخ فٟ عبِؼخ عبىاْ وغَو ٔؾٛ اٌزؾٛي اٌّؼوفٟ  1

فالي  -1212َكٚه اٌغبِؼبد فٟ رؾم١ك هؤ٠خ اٌٍّّىخ  - ٚاٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 اٌو٠بض. (،1211َ)/ 24/ 11-11٘ـ اٌّٛافك 1410/ 21/ 10-11اٌفزوح 

ورلة عمل بعنوان المناخ والثمافة السكنية في سهل تهامة بمنطمة جازان, المؤتمر  4
اكتوبر  15 – 13لمناخ والبيئة, الماهرة, الفترة من الدولي األول للمجموعة المناخية, ا

 م(, مصر.2011)
 رؾٛي – اٌّؼوض ٚاٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثغبِؼخ عبىاْ،ِؼوفٟ ٔؾٛ رؾٛي  1

٘ـ اٌّٛافك 1442/ 20/ 20-21فالي اٌفزوح -اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ فٟ ػصو اٌزغ١١و

 اٌو٠بض. ،1211َ/ 24/ 12-11

الوهام 

 العلويت

 والعوليت

"اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ٌالٍزفبكح ِٓ اٌّقٍفبد إٌّي١ٌخ وَّبك  االشواف اٌؼبَ ػٍٝ ِجبكهح -

اٌّلػِٛخ  ،١خ االعزّبػ١خ ٌٍغبِؼبد اٌَؼٛك٠خػضٛٞ"، اٌّؼزّلح ضّٓ ِشبه٠غ اٌَّإٌٚ

فوع ، ٚاٌؾبئيح ػٍٝ عبئيح عبىاْ ٌٍزفٛق ٚاإلثلاع، ٘ـ1410ِٓ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ، ػبَ 

 .٘ـ1411/1410ٍؼبَ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ٌ

، فٟ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ أّٔٛمط –ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رمل٠ُ ٚهشخ ػًّ رؾذ ػٕٛاْ:  -

 َ(.1210) ٘ـ.10/21/1411فٟ  ثغبِؼخ عبىاْ، َِوػ اإلكاهح اٌؼ١ٍب

 ٘ـ.1411، جؾٛس اٌّإرّو اٌطالثٟ اٌقبٌِ إٌّؼمل فٟ ِل٠ٕخ اٌو٠بضٌ اٌزؾى١ُ -

 ٘ـ.1410، َبكً إٌّؼمل فٟ ِل٠ٕخ علحٌجؾٛس اٌّإرّو اٌطالثٟ اٌ اٌزؾى١ُ -
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 وزارة التعليم العالي    

      ازانجامعة ج        

 اٌزؾى١ُ فٟ ِغٍخ عبِؼخ عبىاْ. -

 .ؼ١خ اٌغغواف١خ اٌق١ٍغ١خاٌزؾى١ُ فٟ ِغٍخ اٌغّ -

وٍبٌخ ِبعَز١و )اٌؼٛاصف اٌزواث١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ِؾىُ فبهعٟ ٌ -

 لِبَ،ِملِخ ِٓ اٌطبٌجخ/ ِشبػً اٌؼز١جٟ، ثغبِؼخ اٌثبٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ( 

 ٘ـ.14/21/1410فٟ 

 .ِؼزّلح ِٓ ِووي اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ٌٍؾٛاه اٌٛطٕٟ ٌٕشو صمبفخ اٌؾٛاه ِلهة -

 َ.1210اٌَّبّ٘خ فٟ أغبػ ى٠بهح فو٠ك اٌّواعؼخ اٌقبهع١خ ٌالػزّبك اٌّإٍَٟ  -

 َ.1210اٌَّبّ٘خ فٟ أغبػ ٍِزمٝ اٌم١بكاد إٌَبئ١خ اٌلٚه ٚاٌز١ّٕخ،  -

ثصبِطخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ َِوػ اٌّغّغ ػوض رغوثخ اٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ  -

 ٘ـ.11/1/1411األوبك٠ّٟ ٌٍطبٌجبد، 

ؽضٛه ٌمبء ١٘ئخ رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت اٌزؼو٠فٟ ػٓ اٌّؼب١٠و ٚاٌوفص ا١ٌّٕٙخ  -

 ٘ـ.24/21/1441اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

، ٚىاهح 1210َِٓ اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ  الٌىزوٟٚٔ،اٌز١ّي فٟ اٌزؼ١ٍُ ا - الجىائس

 اٌزؼ١ٍُ.

 

 العضىياث

 

 ٘ـ.1441 ، اٌلٚهح اٌضبِٕخ،ػضٛ ِغٌٍ اٌشٛهٜ -

 ٘ـ.1441-1441ػضٛ ٌغٕخ ا١ٌّبٖ ٚاٌيهاػخ ٚاٌج١ئخ ثّغٌٍ اٌشٛهٜ  -

 .٘ـ1441-1441هاػخ ٚاٌج١ئخ ثّغٌٍ اٌشٛهٜ ٌغٕخ ا١ٌّبٖ ٚاٌي ٔبئت هئ١ٌ -

 ٘ـ.1441اٌجوٌّب١ٔخ اٌزبٍؼخ ثّغٌٍ اٌشٛهٜ ػضٛ ٌغٕخ اٌصلالخ  -

 .اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌَؼٛك٠خ ٛػض -

  ٘ـ.1441ػضٛ ِإٌٍ ٌغّؼ١خ ػطبء اٌطج١خ ثّؾبفظخ صبِطخ،  -

 َ، ئٌٝ ربه٠قٗ.1211ّل ٌّٕصخ شٌّ االٌىزو١ٔٚخ، ػضٛ ِؼز -

 ٘ـ، ئٌٝ ربه٠قٗ.1410ػضٛ ٌغٕخ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ اال١ٍ٘خ ثصبِطخ  -

 ٘ـ.1441٘ـ ئٌٝ 1411ِغٍخ عبِؼخ عبىاْ، فوع اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ. ػضٛ ١٘ئخ رؾو٠و  -

ػضٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌٍشإْٚ األوبك١ّ٠خ ٚاٌزقط١ظ االٍزوار١غٟ ثغبِؼخ عبىاْ،  -

 ٘ـ. 1441

 1212ػضٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌإلشواف ٚاٌّزبثؼخ ٌزؾم١ك هؤ٠خ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  -

 ٘ـ. 1442ثبٌغبِؼخ، 

ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  ٍَّبثمبد ٚاٌزول١بد ثغبِؼخ عبىاْ،ٌ ػضٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ -

 ٘ـ. 1410/1411

ٚاالٍواف فٟ ِٕبٍجبد اٌيٚاط غالء اٌّٙٛه ظب٘وح ٌلهاٍخ  َٕبئ١خػضٛ اٌٍغٕخ اٌ -

 ٘ـ.1410ثّٕطمخ عبىاْ، 

ػضٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌٍقطظ ٚإٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظبَ اٌلهاٍٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  -

 ٘ـ.1410/1411
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ٌٍؼبَ  اٌطبٌجبد فو٠غٟ اٌى١ٍبد اٌزوث٠ٛخ،اٌّإلزخ ٌزم١١ُ ث١بٔبد اٌطالة ٚػضٛ اٌٍغٕخ  -

 ٘ـ.1410/1411اٌغبِؼٟ 

 ٘ـ.1410/1411ػضٛ اٌٍغٕخ اٌّإلزخ ٌّواعؼخ ِزطٍجبد اٌغبِؼخ ٌٍَٕخ األٌٚٝ،  -

 ٘ـ1410هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌّإلزخ ٌلهاٍخ اٍزقلاَ األعٙيح اٌنو١خ ثبٌؾوَ اٌغبِؼٟ،  -

 ٘ـ.1411اٍخ آ١ٌخ فوٚط اٌطبٌجبد ِٓ اٌى١ٍبد، هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌّإلزخ ٌله -

ػضٛ ٌغٕخ اٌشإْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌقطظ اٌلها١ٍخ ٌّزبثؼخ فطظ اٌؼًّ ػٍٝ ِالؽظبد  -

 ٘ـ.1411اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌالػزّبك ٚاٌزم٠ُٛ األوبك٠ّٟ، 

 ٘ـ.1411/1410ػضٛ ا١ٌٙئخ االٍزشبه٠خ ٌؼّبكح اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ، ِٓ اٌؼبَ  -

 ٘ـ.1410/1411و١ٍخ اٌزص١ُّ ٚاٌؼّبهح ػبَ  ػضٛ ٌغٕخ اػبكح ١٘ىٍخ -

ػضٛ ِٚموه ٌغٕخ كهاٍخ ِمزوػ َِبه اٌّالثٌ ٚا١ٌَٕظ فٟ ظً اػبكح ١٘ىٍخ و١ٍخ  -

 ٘ـ.1410/1411اٌزص١ُّ ٚاٌؼّبهح ػبَ 

 ٘ـ.1411ػضٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٍِزمٝ اٌم١بكاد إٌَبئ١خ، اٌلٚهح األٌٚٝ،  -

 ٘ـ.1411جواِظ اٌلها١ٍخ فٟ اٌغبِؼخ، ػضٛ فو٠ك ِواعؼخ اٌل١ًٌ اإلعوائٟ ٌٍقطظ ٚاٌ -

 ٘ـ1442ػضٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌالػزّبك اٌجواِغٟ،  -

 هئبٍخ ٚئشواف ٚػض٠ٛخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌٍغبْ ثبٌى١ٍخ اٌغبِؼ١خ ثّؾبفظخ صبِطخ. -

أنشطت 

 خدهت

 وجتوعال

 .٘ـ1441ئٌٝ  ٘ـ1414هئ١َخ اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌٍم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ثّووي صبِطخ ِٓ -

 ٘ـ.1410ِٓ ،غغواف١خ اٌَؼٛك٠خ فٟ ِٕطمخ عبىإَِْمخ اٌغّؼ١خ اٌ -

فٟ ؽٍمخ إٌمبُ اٌقبصخ ثفئخ أٍبرنح اٌغبِؼبد رؾذ ػٕٛاْ "اٌوؤ٠خ اٌَّزمج١ٍخ  اٌّشبهوخ -

ثغبىاْ. ٚاٌّشوف ػ١ٍٗ  ،٘ـ11/11/1411فٟ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ" 

 ِووي اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ٌٍؾٛاه اٌٛطٕٟ. 

 َ.1211اٌّشبهوخ فٟ رفؼ١ً ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌّوض اٌَىو فٟ َِزشفٝ صبِطخ اٌؼبَ،  -

اٌّشبهوخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌواثغ ٌم١بكاد ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ شواوخ فبػٍخ ٔؾٛ رؼ١ٍُ  -

 َ.1214ِبهً  0ٚرؼٍُ ٌَّزمجً َِزلاَ ٌجٕبد اٌٛطٓ، اٌّمبَ ثٛىاهح اٌزؼ١ٍُ، 

، صبِطخِوٚه  غب٠زٕب ٍالِزه،رؾذ شؼبه أٍجٛع اٌّوٚه اٌق١ٍغٟ فٟ  ٌّشبهوخا -

1214َ. 

اٌّشبهوخ فٟ اٌٍمبء اٌزؾض١وٞ اٌَبثغ ٌٍمبء اٌٛطٕٟ اٌؼبشو ٌٍؾٛاه اٌفىوٞ رؾذ ػٕٛاْ  -

 ٘ـ.11/4/1410، فٟ " إٌّؼمل ثّل٠ٕخ عبىاْ"اٌزطوف ٚآصبهٖ ػٍٝ اٌٛؽلح اٌٛط١ٕخ

ِغ شؼجخ ِوٚه  ٌّشبهوخ فٟ فؼب١ٌبد أٍجٛع اٌّوٚه اٌق١ٍغٟ رؾذ شؼبه ؽ١بره أِبٔخا -

 ٘ـ.11/20/1410أؽل اٌَّبهؽخ، فٟ 

 ٘ـ.20/20/1410اٌّشبهوخ فٟ األ١َِخ اٌشؼو٠خ إٌَبئ١خ، ثبٌّووي اٌضمبفٟ ثغبىاْ ،  -

اٌّشبهوخ ِغ ئكاهح اإلشواف اٌزوثٛٞ ثّٕطمخ عبىاْ فٟ ِؼوض اٌف١ي٠بء ٚاٌؼٍَٛ ٌٍؼبَ  -

 ٘ـ. 1411/1410

فٟ ٍِزمٝ فىو اوزشبف ئثلاع،  اٌّشبهوخ ِغ اٌشإْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّىزت صبِطخ -
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 ٘ـ.11/21/1411

رفؼ١ً ثؤبِظ ثؼٍّٟ اٌزطٛػٟ أٍّٛ رؾذ شؼبه رىبرف، فٟ عّؼ١خ اٌجو ثصبِطخ،  -

21/11/1210.َ 

٘ـ، ضّٓ 11/24/1442-10رفؼ١ً ِجبكهح اٍزضّبه ٚؽفع اٌٛلذ، فالي اٌفزوح ِٓ  -

 أشطخ عبِؼخ عبىاْ فٟ ِٙوعبْ عبىاْ اٌشزٛٞ اٌؾبكٞ ػشو.

ل ِٓ اٌّٛاهك اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚشبهوزٙب ػٍٝ شجىخ اٌّٛاهك اإلٌىزو١ٔٚخ اٌّفزٛؽخ ٔشو اٌؼل٠ -

 "شٌّ"، اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌٍزؼ١ٍُ األٌىزوٟٚٔ. 

الدوراث 

 التدريبيت

ورش و 

 العول

 الوجتازة

 ،اٌز١ّٕخ ثبٌّشبهوخ اٌَؼٛك١٠ٓ/اٌَؼٛك٠بد فٟاعز١بى ٚهشخ ػًّ ثؼٕٛاْ رأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ  -

َ( فٟ ِل٠ٕخ عبىاْ ٚاٌّشوف 11/11/1221-1٘ـ )11/1412/ 14- 11فٟ اٌفزوح ِٓ 

 ػ١ٍٙب ِإٍَخ اٌٍّه فبٌل اٌق١و٠خ. 

اٌؼ١ٍّخ اٌزله١َ٠خ ٚرؾص١ً اٌطبٌت( فٟ اٌفزوح ِٓ  )رؾ١َٓٚهشخ ػًّ رؾذ ػٕٛاْ  -

 ِل٠ٕخ عبىاْ ٚاٌّشوف ػ١ٍٙب ػّبكح اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ.فٟ  ،٘ـ  11/12/1411 -11

 The Essential Academicػًّ رؾذ ػٕٛاْ: رله٠ت اٌم١بكح األوبك١ّ٠خ. )ٚهشخ   -

Leader )، ِٓ فٟ  ،َ(1211/ 1/  0 – 1٘ـ. )اٌّٛافك 1/1411/ 11 – 10فٟ اٌفزوح

 ٚاٌّشوف ػ١ٍٙب ِووي اٌم١بكح األوبك١ّ٠خ ثٛىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. ،ِل٠ٕخ عبىاْ

فؼب١ٌبد ثواِظ اٌزط٠ٛو ؽضٛه ٚهشخ ػًّ )ٍٚبئً ِجزىوح ٌؾً اٌّشىالد( ضٓ  -

 ٘ـ.10/0/1411-11األوبك٠ّٟ، 

ؽضٛه ثؤبِظ رله٠جٟ رؾذ ػٕٛاْ )ِقوعبد اٌزؼٍُ( ضّٓ فؼب١ٌبد ثواِظ ػّبكح  -

 ٘ـ.14/0/1414اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ، 

( ضّٓ ثواِظ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ Updates on Addiction Researchؽضٛه ثؤبِظ ) -

 َ.0/1/1211-1ٌٍزقصصبد اٌصؾ١خ، 

فٟ ِمو ِؼٙل اإلكاهح اٌؼبِخ  ،اْ )ئكاهح إٌياع فٟ ث١ئخ اٌؼًّ(١م١خ رؾذ ػٕٛؽٍمخ رطج -

 ٘ـ.11/21/1410 – 11ثبٌو٠بض، فالي اٌفزوح ِٓ 

فالي  ،ؽٍمخ رطج١م١خ رؾذ ػٕٛاْ )اٌزقط١ظ االٍزوار١غٟ( فٟ ِؼٙل اإلكاهح اٌؼبِخ ثغلح -

 ٘ـ.21/21/1410 – 12اٌفزوح ِٓ 

ٚهشخ ػًّ رؾذ ػٕٛاْ "ا١ٌَبؽخ رضوٞ" ثٛالغ فٌّ ٍبػبد رله٠ج١خ ٠َٛ اٌق١ٌّ  -

 ٘ـ إٌّؼمل فٟ عبِؼخ عبىاْ. 1/1/1410اٌّٛافك 

أفضً اٌّّبهٍبد فٟ اٌزله٠ت  ػٕٛاْ رؾذ األوبك١ّ٠خ اٌم١بكح ِووي ػًّ ٚهشخ -

 .1211َأوزٛثو  10٘ـ اٌّٛافك 1411ِؾوَ   1ثزبه٠ـ ،  علح، ٚاٌزٛع١ٗ

 Edusearch, Ecolink, AraBaseكٚهح رله٠ج١خ ػٍٝ لٛاػل ِؼٍِٛبد كاه إٌّظِٛخ  -

 َ.11/12/1211ثزبه٠ـ 
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 َ.1/11/1211ثؤبِظ رله٠جٟ "ٔؾٛ ث١ئخ رؼ١ٍُ ئثلاػ١خ، ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ، عبِؼخ عبىاْ،  -

 ػّبكح اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ. َ،11/12/1210كٚهح )ئكاهح اٌفصٛي اإلفزواض١خ(،  -

 ٘ـ.1411لٛاػل اٌّؼٍِٛبد ٌٍّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ.  كٚهح رله٠ج١خ فٟ -

 بِؼخ عبىاْ ٚاٌّشوف ػ١ٍٙب أٍب١ٌت،" فٟ ع١خؽز١بعبد اٌزله٠جرؾل٠ل االكٚهح رله٠ج١خ " -

 ٘ـ.11/21/1411-1فالي اٌفزوح ِٓ 

 .12/24/1211َكٚهح رله٠ت اٌم١بكح األوبك١ّ٠خ فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ،  -

جؤبِظ اٌٛطٕٟ ٌٍّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّفزٛػ، ٚهشخ ػًّ ػوض ِٕٚبلشخ اٍزوار١غ١خ اٌ -

 ٘ـ11/0/1411-10إٌّؼملح ثّل٠ٕخ اٌو٠بض، 

د اٌّإرّو ضّٓ فؼب١ٌب ٚرم١١ُ أشطخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ"،ضجظ اٌغٛكح "ٚهشخ ػًّ  -

٘ـ اٌّٛافك 24/21/1411إٌّؼمل فٟ اٌو٠بض ٠َٛ األهثؼبء  اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّلِظ،

 .1/11/1211َ-1اٌّٛافك  11/11/1211َ

، "( Articulate Storylinرص١ُّ كهً اٌىزوٟٚٔ رفبػٍٟ ثبٍزقلاَ ) " ٚهشخ ػًّ -

 ٠َٛ اٌق١ٌّ، د اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّلِظ، إٌّؼمل فٟ اٌو٠بض،ضّٓ فؼب١ٌب

 َ.11/11/1211٘ـ اٌّٛافك 21/21/1411

 ّٟ.َ، ػّبكح اٌزط٠ٛو األوبك24/21/1210٠كٚهح رله٠ت " ئػلاك اٌلهاٍخ اٌنار١خ"  -

ٍبػخ رله٠ت( فٟ  10ٚهشخ ػًّ "عٛكح األػّبي اإلكاه٠خ فٟ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ) -

 َ.١ٌٛ٠1210ٛ  4-1وٛاالالِجٛه، ِب١ٌي٠ب، 

كٚهح رله٠ج١خ أٍب١ٍبد إٌشو اٌؼٍّٟ فٟ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾىّخ، ػجو ِٕصخ اٌّىزجخ  -

 َ.١ٌٛ٠1210ٛ  12اٌول١ّخ اٌَؼٛك٠خ، 

د اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلٌىزو١ٔٚخ... اٍزوار١غ١بد ٚأكٚاد، ِملِخ ِٓ كٚهح رص١ُّ ٚثٕبء اٌىبئٕب -

  - 1عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ضّٓ ثؤبِظ اٌزله٠ت اٌّشزون ث١ٓ اٌغبِؼبد، 

12/11/1210.َ 

شٙبكح اعز١بى افزجبه )ئكاهح االٍزوار١غ١خ( اٌّؼزّلح ِٓ اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌم١بً أكاء  -

 َ.1/11/1210األعٙيح اٌؼبِخ ثزبه٠ـ 

 َ.14/21/1211ٍبػخ، فٟ  12ثؤبِظ رله٠ت ٌغخ أغ١ٍي٠خ، ثّؼلي  اعز١بى -

 َ، ػّبكح اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ.12/21/1211كٚهح رله٠ت "ِٙبهاد اٌم١بكح األوبك١ّ٠خ"  -

اٌٛطٕٟ، اٌّملِخ ِٓ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَّبؽخ، ضّٓ  ٚهشخ ػًّ ِووي اٌغ١ِٛىبٟٔ -

 –شؼجبْ  4ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،  11فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ 

 ٘ـ، عبِؼخ اإلِبَ ػجل اٌوؽّٓ اٌف١صً، اٌلِبَ.1442

" ضّٓ   ArcGIS Urban , Orchestrate urban developmentٚهشخ ػًّ "  -

شؼجبْ  1-1ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ،  11فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ 
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 ٘ـ، عبِؼخ اإلِبَ ػجل اٌوؽّٓ اٌف١صً، اٌلِبَ.1442 –

ؽضٛه كٚهح رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ )ِجبكهح اٍزضّبه ٚؽفع اٌٛلذ(، ضّٓ فؼب١ٌبد ِٙوعبْ  -

 ٘ـ.11/4/1442-10عبىاْ اٌشزٛٞ، 

ٌٍّزؼٍُ(، ػّبكح اٌزط٠ٛو األوبك٠ّٟ  11 كٚهح رله٠ج١خ ثؼٕٛاْ )رط٠ٛو ِٙبهاد اٌموْ -

 ٘ـ.11/21/1441ثبٌزؼبْٚ ِغ ِووي اٌؼبط اٌفضٟ ٌٍزله٠ت، 

-11ؽضٛه ٚهشخ ػًّ )ف١ٕبد وزبثخ األٍئٍخ(، اٌّووي اٌٛطٕٟ ٌٍم١بً، فالي اٌفزوح  -

 ٘ـ، اٌو٠بض.11/21/1441-10َ، اٌّٛافك 10/12/1211

كٞ ٌلٚهرٗ اٌؼبشوح، ِؾٛه ؽضٛه ٚهشخ اٌؼًّ اٌوئ١َ١خ ٌّٕزلٜ اٌو٠بض االلزصب -

 َ، غوفخ اٌو٠بض.1211ٍجزّجو،  1اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ، 

 حضىر

 الوؤتوراث 

والندواث 

 والولتقياث

 .العلويت

 

اٌرنٞ ٔظّزرٗ اٌغّؼ١رخ اٌغغواف١رخ  ،ٍغغواف١١ٓ اٌؼروة فرٟ عبِؼرخ اٌى٠ٛرذاٌٍّزمٝ اٌقبٌِ ٌ -

 ٚمٌه ثلػٛح ِٓ هئ١ٌ اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌى٠ٛز١خ.  َ.1221ئثو٠ً  1 – 1اٌى٠ٛز١خ فٟ 

َبؽخ ثوػب٠خ ١٘ئخ اٌّ ،اٌٍمبء اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌضبِٓ ٌٍغّؼ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌؼٍَٛ األهض -

-1٘ـ، اٌّٛافك 1/1/1412-11فالي اٌفزوح ِٓ  ،اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌَؼٛك٠خ فٟ علح

11/1/1221.َ 

٘ـ. 1411/ هعت/11 – 11 ِإرّو اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ وٛاالٌّجٛه ثّب١ٌي٠ب فٟ اٌفزوح ِٓ -

 َ.١ٌٛ٠1212ٛ  0 – 0اٌّٛافك 

ثؼل فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ  ِإرّو اٍزقلاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ٚاالٍزشؼبه ػٓ -

اٌنٞ ٔظّزٗ اٌغّؼ١خ اٌز١َٔٛخ ٌإلػالَ اٌغغوافٟ اٌولّٟ فٟ رٌٛٔ فالي  ،اٌَّزلاِخ

 َ.1212/ك٠َّجو  1 –فجوا٠و  10٘ـ اٌّٛافك 11/1411/ 10 – 11اٌفزوح ِٓ 

ٚمٌه رؾذ ػٕٛاْ ا١ٌَو  ،اثغ فٟ أوبك٠و ثبٌٍّّىخ اٌّغوث١خِإرّو اٌّٛوبه اٌلٌٟٚ اٌو -

 َ.12/4/1211-10 فالي اٌفزوح ِٓ ،كافً اٌّلْ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخٚاٌغٛالْ 

اف١ب ٚاٌز١ّٕخ رؾذ ػٕٛاْ " اٌغغو ٌٍغّؼ١خ اٌغغواف١خ، إٌلٚح اٌغغواف١خ اٌؼبشوح -

َ( فٟ 11/1211/ 14 – 11)٘ـ 11/1411/ 10 – 11 فٟ اٌفزوح ِٓ ،اٌَّزلاِخ

 عبِؼخ عبىاْ.

 11٘ـ )12/1411/ 11 – 0ٟ اٌفزوح ِٓ ف ،ٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خٌاٌّإرّو اٌلٌٟٚ  -

 َ( فٟ عبِؼخ اٌلِبَ.1/1211/ 1 –

 11 – 12فٟ اٌفزوح ِٓ  ،اٌغغواف١ب ٚاٌزغ١واد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبصوح اٌّإرّو اٌلٌٟٚ -

 َ( فٟ عبِؼخ عبىاْ.4/1211/ 4– 1)٘ـ 1/1414/

فجوا٠و  0َ، عبِؼخ أَ اٌموٜ، 1214ٍِزمٝ االثزىبه فٟ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ  -

1214.َ 

اٌٍمبء األوبك٠ّٟ اٌضبٟٔ ٌٛوبٌخ اٌشإْٚ األوبك١ّ٠خ رؾذ ػٕٛاْ " رغ٠ٛل االفزجبهاد  -

 َ.1214ك٠َّجو  11ٚاٌزم٠ُٛ: ِالِؼ ِٓ رغوثخ و١ٍخ اٌطت، 

َبئٟ اٌؼبشو ٌٍّشوٚع اٌٛطٕٟ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌّقلهاد "ٔجواً" اٌّمبَ اٌٍّزمٝ اٌزؼو٠فٟ إٌ -

 َ.1/1/1211فٟ ِل٠ٕخ عبىاْ 
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي    

      ازانجامعة ج        

 

-21فٟ اٌغبِؼخ االٍال١ِخ االٌىزو١ٔٚخ، فالي اٌفزوح ِٓ اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّلِظ،  -

 ٘ـ. اٌو٠بض.21/21/1411

فالي اٌفزوح  (1210ؽضٛه فؼب١ٌبد اٌّؼوض ٚإٌّزلٜ اٌلٌٟٚ اٌَبكً ٌٍزؼ١ٍُ )رؼ١ٍُ  -

 َ.11/24/1210-1، اٌّٛافك 11-11/21/1411

أفو٠م١ب  ِصو -ٚاٌج١ئخ إٌّبؿ  -اٌّإرّو اٌلٌٟٚ األٚي ٌٍّغّٛػخ إٌّبف١خ اٌّصو٠خ  -

 ٘ـ، اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌّصو٠خ، اٌمب٘وح، ِصو.4/1/1442-1ٚاٌؼبٌُ، 

-11فالي اٌفزوح ؽضٛه اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ إٌّبطك اٌصؾوا٠ٚخ،  -

 َ. فٟ عبِؼخ اإلِبَ ػجل اٌوؽّٓ اٌف١صً، اٌلِبَ.11/11/1210

ؽضٛه فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ اٌضبٌش ػشو ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ  -

 ٘ـ. عبِؼخ األِبَ ػجل اٌوؽّٓ اٌف١صً، اٌلِبَ.21/20/1442-21اٌَؼٛك٠خ، 

اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ  رؾٛي – اٌؼبٌٟاٌّؼوض ٚاٌّإرّو اٌلٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ ؽضٛه فؼب١ٌبد  -

 ،1211َ/ 24/ 11-12٘ـ اٌّٛافك 1442/ 20/ 20-21اٌفزوح  فٟ ػصو اٌزغ١١و، فٟ

 اٌو٠بض.

ؽضٛه اٌؼل٠ل ِٓ فؼب١ٌبد عبِؼخ عبىاْ، ِٕٚٙب ٍِم١بد اٌغٛكح ٍِٚزمٝ االثلاع ٚه٠بكح  -

 د إٌَبئ١خ.االػّبي ٚاٌٍّزم١بد اٌؼ١ٍّخ ٌطالة ٚطبٌجبد عبِؼخ عبىاْ، ٍِٚزمٝ اٌم١بكا

 ٘ـ، عبِؼخ اٌمص١ُ.0/21/1441-1ؽضٛه اٌّإرّو اٌلٌٟٚ، فالي اٌفزوح  -

الوقرراث 

التي سبك 

 تدريسها

 اٌغغواف١ب إٌّبف١خ. -                    اٌغغواف١ب اٌطج١ؼ١خ.         -

 االٍزشؼبه ػٓ ثؼل ٚاٌصٛه اٌغ٠ٛخ. -                                   ػٍُ اٌقوائظ. -

 عغواف١خ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. -اٌّؼٍِٛبد اٌغغواف١خ.                   ٔظُ  -

 ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. –اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ٚر١ّٕخ ِفب١ّ٘ٙب.     -


