
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيزة الذاتيت لعضو هيئت التدريس

 .القحطبني كبسي آل هعيض بن عبداهللاالسن : 

 .زيبضببلاالجتوبعيت  العلوم كليتالكليت : 

 القسن : الجغزافيب.



 السيزة الذاتيت 

 .انقحطبًَ كبصً آل يعٍط ثٍ عجذاهلل :االصى

 العوليت الذرجاث

 ْـ61/66/6418 انذكزٕراِ انحصٕل عهى درجخ ربرٌخ  

 (1) انقزار رقى ْـ13/61/6411ربرٌخ انزعٍٍٍ  يحبظز 

 (1184ْـ رقى انقزار )11/66/6411 انزعٍٍٍ ربرٌخ  يعٍذ 

 :العوليت الخبزاث

 هـ .20/2341/ 02هن  وكيل لقسن الجغزافيا 

 .عضو في لجنت الجودة بالقسن وهنسق للقسن في كليت العلوم االجتواعيت 

 

 :العلويت الوؤهالث

  : ِجزًبعٍخاال انعهٕو كهٍخ ,اإلصاليٍخ صعٕد ثٍ يحًذ اإليبو جبيعخانذكزٕرا ,

 ْـ(.6418, انزٌبض )انجغزافٍب قضى

األراظً انجٍعبء داخم حذٔد انُطبقبد انعًزاٍَخ نًذٌ صعٕدٌخ: عُٕاٌ انزصبنخ : 

 دراصخ فً جغزافٍخ انعًزاٌ.

 قضى اإلَضبٍَخ ٔانعهٕو اَداة كلية ,عجذانعزٌز انًهك جبيعخ: انًبجضزٍز ,

 .(ْـ6411) جذح, انجغزافٍب َٔظى انًعهٕيبد انجغزافٍخ

 انعًزاًَ انزٕصع دراصخ فً انجغزافٍخ انًعهٕيبد َظى اصزخذاوعُٕاٌ انزصبنخ : 

 .نهزٌبض انغزثً انجُٕة – انًزاحًٍخ نًذٌُخ

The Use of Geographical Information Systems for Studying 

Urban Expansion of Al-Mozahymya City – South –Western of 

Riyadh. 

 انعهٕو كهٍخ ,اإلصاليٍخ صعٕد ثٍ يحًذ اإليبو جبيعخ:  ثكبنٕرٌٕس 

 .ْـ(6411انزٌبض ) ,انجغزافٍب قضى, جزًبعٍخاال

 التخصص واالهتواهاث العلويت



 جغزافٍب : انعبو انزخصض

 انعًزاٌ جغزافٍخ: انذقٍق انزخصض

 :انعهًٍخ االْزًبيبد

 .عًزاٍَخ دراصبد ,ٔرًٍُخ حعزي رخطٍط ,انجغزافٍخ انًعهٕيبد َظى

 

 الوقزراث الذراسيت 

,جغزافٍخ  عزثً ٕطٍان جغزافٍخ , ٔاالرصبالد انُقم جغزافٍخ , انعًزاٌ جغزافٍخ

 جغزافٍب اإلقهًٍٍخ ,انجغزافٍب انجشزٌخ.انًًهكخ انعزثٍخ انضعٕدٌخ, 

 

 النذواث والوؤتوزاث 

 ْـ6411/ 1/ 61-63 ,ٔآيبل طًٕح: األحضبء يحبفظخ فً انجٍئٍخ انزًٍُخ 

 .انضعٕدٌخ انعزثٍخ انًًهكخ, األحضبء يحبفظخ, حعٕر,

 

  :العلويت الجوعياث في العضويت

 :العلويت الجوعياث

 انضعٕدٌخ انجغزافٍخ انجًعٍخ ععٕ -

 .انخهٍجٍخ انجغزافٍخ انجًعٍخ ععٕ -

 األبحاث والذراساث 

 الذوراث والتذريب

 نهزذرٌت انفجز يعٓذ ,ْـ6411/ 61/31-6 ,اكضم فً ثزَبيج دٔرح ,

 .انضعٕدٌخ انعزثٍخ انًًهكخ, انزٌبض

 عجز انًضٍحٍخ انذراصبد ٔإجزاء انًعهٕيبد يصبدر عٍ انجحش يٓبراد 

 ٔانخذيبد نهجحٕس َبٌف األيٍز يعٓذ ,ْـ6413/ 66/ 1-1 ,اإلَززَذ

 .انضعٕدٌخ انعزثٍخ انًًهكخ, انزٌبض ,االصزشبرٌخ



 1/ 11-16, ٔاإلَززَذ اإلنكززٍَٔخ انًصبدر فً انجحش ٔرقٍُبد يٓبراد /

, انزٌبض, االصزشبرٌخ ٔانخذيبد نهجحٕس َبٌف األيٍز يعٓذ ,ْـ6411

 .انضعٕدٌخ انعزثٍخ انًًهكخ

 جذح ,عجذانعزٌز انًهك جبيعخ,61/1/1363-11/1, إَجهٍزٌخ نغخ. 

 صعٕد ثٍ يحًذ اإليبو جبيعخ, 1/1/1364-1/1, ثعذ عٍ االصزشعبر 

 .انزٌبض ,انجغزافٍب قضى, االجزًبعٍخ انعهٕو كهٍخ, اإلصاليٍخ

 صعٕد ثٍ يحًذ اإليبو جبيعخ, 68/1/1364-61/1 ,ثعذ عٍ االصزشعبر 

 .انزٌبض ,انجغزافٍب قضى, االجزًبعٍخ انعهٕو كهٍخ, اإلصاليٍخ

 الشكز والتقذيز

  فً  انًجذٔنخعهى انجٕٓد شٓبدح شكز ٔرقذٌز يٍ عًٍذ كهٍخ انعهٕو االجزًبعٍخ

 ْـ6411شؤٌٔ انطالة فً انقضى عبو 

 خالل انعبو  انًجذٔنخ انجٕٓد عهى رئٍش قضى انجغزافٍب يٍ ٔرقذٌز شكز شٓبدح

 ْـ6411/ْـ6411 انجبيعً

 يشبركبد نزًٍز فً  االجزًبعٍخ انعهٕو كهٍخ عًٍذ يٍ ٔرقذٌز شكز شٓبدح

ؤرًز انعهًً انضبدس نطالة ٔطبنجبد انزعهٍى انعبنً انكهٍخ فً فعبنٍبد انً

ٌفٍٍ ٌخ ٔانذي رعبِ خبدو انحزيٍٍ انشزثجبيعبد انًًهكخ انعزثٍخ انضعٕد

 ْـ6411 عبوانًهك صهًبٌ ثٍ عجذانعزٌز انضعٕد حفظّ اهلل ٔرعبِ 

 جً ٌزكزًًٌ نخزفً انحفم انيذٌز انجبيعخ ثًُبصجخ انزخزج  يٍرُٓئخ  شٓبدح

 ْـ6411/ْـ6411 انجبيعخ نهعبو انجبيعً

 

 التواصل

 رقى انًكزت  66416 انزٌبض   1611:ة ص: انجزٌذ انعُٕاٌ

 3118131116 جٕال 1181113 انعًم:  انٓبرفً االرصبل

 ki-go@hotmail.com: اإلنكززًَٔ انجزٌذ


