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seismological  

43 

http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1615-4
http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-014-1342-x


 

9 

 

 هـ3415/3416 المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي القسمث ومؤلفات منسوبي أبحاقائمة   (تابع)

 

 

 

عاقد الجهة المت

 معها

الجهة 
 المستفيدة

 الجهة الممولة
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ

 مجال البحث
 (التخصص العلمي)

 عنوان البحث
 (باللغة اإلنجليزية)

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

 
 
 
 
 
 
 

  
 الخضر إبراهيم. د.أ

 وآخرون
75617 

Arab J Sci Eng 

 

 

 

 

2015      الجيوفيزياء 

Petrophysical evaluation of 

the Tensleep Sandstone 

Formation Using Well Logs 

and Limited Core Data at 

Teapot Dome, Powder River 

Basin, Wyoming, USA 

44 

   

 الخضر إبراهيم. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 ناصر العريفي. د.أ

 وآخرون

  
75617 

 
 
 
 

Exploration 

Geophysics 
  2015     الجيوفيزياء 

Improved reservoir 

characterization using Fuzzy 

logic platform: An integrated 

petrophysical, seismic 

structural and Post-stack 

inversion Study 

45 

   
 أحمد الطعاني. د
 حابس غريفات. د

 وآخرون
44244 

Marine 

pollution 

bulletin 

5102      الجيولوجيا 
Status of trace metals in 

surface seawater of the Gulf 

of Aqaba, Saudi Arabia.  

46 

   

 أسامة قاسم. د
 حابس غريفات. د
 سعد المقرن. د

 وآخرون

42252 
 
 
 

Journal of the 

Indian Society 

of Remote 

Sensing 

2015      الجيولوجيا 

Integrated remote sensing and 
structural Analysis Studies of 

Tayyib Al-Ism Area, 

Northwestern Arabian Shield, 

Saudi Arabia 

47 

   

 محمد فنيس. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 وآخرون محمد الدباغ. د
 

 
Arabian Journal 

of Geosciences 
2015      الجيوفيزياء 

Site response assessment at 

the city of Al Khobar, eastern 

Saudi Arabia, from 

microtremor and borehole 

data 

48 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T2stB4sJlHb2BnM9Tlo&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T2stB4sJlHb2BnM9Tlo&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T2stB4sJlHb2BnM9Tlo&page=1&doc=1
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 هـ3415/3416 المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي القسمث ومؤلفات منسوبي أبحاقائمة   (تابع)

 

الجهة المتعاقد 

 معها

الجهة 
 المستفيدة

 الجهة الممولة
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 شرجهة الن

 نوع البحث تاريخ

 مجال البحث
 (التخصص العلمي)

 عنوان البحث
 (باللغة اإلنجليزية)

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

  عبد هللا العمري. د.أ   
Acta Geologica 

Polonica 
5102      الجيوفيزياء 

Lithospheric structure of the 

Arabian Shield from joint 

inversion of P-and S-wave 

receiver functions and 

dispersion velocities. 

49 

   

 محمد فنيس. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ

 وآخرون

 
Journal of 

Geosciences 
5102      الجيوفيزياء 

Assessment of soil-structure 

resonance in southern Riyadh 

City, Saudi Arabia 

51 

   
 كوالكوف إي

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 Geology 5102      الجيوفيزياء 
Structural cause of a missed 

eruption in the Harrat 

Lunayyir basaltic field 

51 

   

 تشاندراسيخارام دي
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون

 
Environmental 

Earth Sciences 
5102      الجيوفيزياء 

Evolution of geothermal 

systems around the Red Sea 
52 

   

 سينج إتش
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

  وآخرون

 

Journal of 

African Earth 

Sciences 

2015      الجيوفيزياء 

The potential of high heat 

generating granites as EGS 

source to generate power and 

reduce CO2   emissions, 

western Arabian shield, Saudi 

Arabia 

53 

   
 الخربي إس

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 

Bulletin of the 

Seismological 

Society of 

America 

2015      الجيوفيزياء 

Crustal Structure in the Area of 
the Cannon Earthquakes of 
Abu Dabbab (Northern Red 
Sea, Egypt), from Seismic 

Tomography Inversion 

54 

   
 كوالكوف آي

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون 

 Solid Earth 5102      الجيوفيزياء 

Subduction or delamination 
beneath the Apennines? 
Evidence from regional 

tomography 

55 
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 هـ3415/3416 المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي القسمث ومؤلفات منسوبي أبحاقائمة   (تابع)

 

 

الجهة المتعاقد 

 معها

الجهة 
 المستفيدة

 الجهة الممولة
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ

 مجال البحث
 (صص العلميالتخ)

 عنوان البحث
 (باللغة اإلنجليزية)

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

   
 .كابان أم

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 

Pure and 

Applied 

Geophysics 

5102      الجيوفيزياء 

  Isostatic Model and Isostatic 
Gravity Anomalies of the 
Arabian Plate and 

Surroundings 

56 

   
 .تشن بي

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 

Geophysical 

Research 

Letters 

5102      الجيوفيزياء 
Effective elastic thickness of 
the Arabian plate: Weak shield 

versus strong platform 
57 

   
 أنبازهاغان بي

 لعريفيناصر ا. د.أ
 وآخرون

 
Journal of 

Seismology 
5102      الجيوفيزياء 

Maximum magnitude 
estimation considering the 

regional rupture character 
58 

   

 تشاندراسيخارام دي
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون
 

 

Journal of 

African Earth 

Sciences 

5102      ياءالجيوفيز 
Geothermal energy resources 

of Jizan, SW Saudi Arabia 
59 

   

 محمد األلفي. د
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون
 

 

Water 

Resources 

Management 

5102      الجيولوجيا 

Groundwater Characteristics 
and Pollution Assessment 
Using Integrated 
Hydrochemical Investigations 
GIS and Multivariate 
Geostatistical Techniques in 

Arid Areas 

61 

   

 راثناويرا تي
 ناصر العريفي. د.أ

 وآخرون
 

 Measurement 5102      الجيولوجيا 

Non-linear stress–strain 
behaviour of reservoir rock 
under brine saturation: An 

experimental study 

61 

   

 نعيم محمد
 ناصر العريفي. د.أ

 وآخرون
 

 
Geosciences 

Journal 
5102      الجيوفيزياء 

Seismic and well log driven 
structural and petrophysical 
analysis of the Lower Goru 
Formation in the Lower Indus 

Basin, Pakistan. 

62 
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 هـ3415/1436 لمنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعيا القسمقائمة بحوث ومؤلفات منسوبي 

 

 

الجهة 

المتعاقد 

 معها

الجهة 

 المستفيدة

الجهة 

 الممولة

 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ
 مجال البحث

التخصص )

 (العلمي

 عنوان البحث

 (باللغة العربية)
 م

 االسم
الرقم 

 لوظيفيا
 االنتهاء النشر

دراسة 

 تطبيقية

بحث 

 نظري

ترجمة 

 أو

 مؤلف

 

جامعة 
الملك 

 سعود

الخطة 
الوطنية للعلوم 

 والتكنولوجيا

 ابراهيم بهكلي

 محمود الوحيدي. د

 شكري الجلولي . د.أ
 وأخرون

 

101834 

94853 
 

Environmental Earth 

Sciences Journal 
5102      جيوفيزياءال 

ة المياه الجوفية الضحلة في تقييم ملوح

سهل ساحل العقبة باستخدام طرق 

المقاومة دراسة منطقة ماقنا شمال غرب 
 المملكة العربية السعودية

3 

 

جامعة 

الملك 
 سعود 

عمادة   

  البحث العلمي

 يوسف نزال. د.أ

 ناصر العريفي. د.أ
 حابس غريفات. د

 محمود الوحيدي. د

 تيسير زملط. د
 وآخرون  

  
74534 

010101 

60119 

Geologia Croatica 5102      اجيولوجيال 

التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات 
لتلوث التربة في المناطق الحضرية 

بالمعادن الثقيلة في مواقع صناعية مختارة 

 في  منطقة تورونتو الكبرى، كندا

2 

 

جامعة 
الملك 
    سعود

عمادة البحث 
العلمي في 
جامعة الملك 

 سعود

 105090 ام المدنيسط. د
Journal of Geophysical 

Research: Solid Earth 
5104       جيوفيزياءال 

تقييم استجابة منطقة حضرية من خالل 
جيالت الزلزالية الدقيقة، أبها، المملكة تسال

 العربية السعودية 
1 

مركز 
البحوث 

بكلية 

 العلوم

جامعة 

الملك 
 سعود

جامعة الملك 

 سعود

 
 ط السروجيعبد الباس. د.أ

  خالد القحطاني. د

 وآخرون

96099 
Journal of African Earth 

Sciences 
2014       جيولوجياال 

الالفقاريات القاعية البحرية لمتكون طويق 

الجوراسي العلويفي منطقة خشم الجدية، 
 وسط المملكة العربية السعودية

4 

مركز 
 األبحاث

جامعة 
الملك 
 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 
جامعة الملك 

 سعود

 عبد الباسط السروجي. د.أ
 خالد القحطاني. د
 

96099 Historical Biology  2015       الجيولوجيا 
إضافة على مرجان سكليراكتنيا بمتكون 
حنيفة التابع للجوراسي العلوي في جبل 

 االبكين، وسط المملكة العربية السعودية
5 

 
جامعة 
الملك 
 سعود

عمادة البحث 
ي العلمي ف

جامعة الملك 
 سعود

 عبد الباسط السروجي. د.أ
 وآخرون

96099 
Journal of African Earth 

Sciences  
2015       الجيولوجيا 

السحن والتتابع الطبقي لبعض رواسب 

 الميوسين  بطريق القاهرة السويس، مصر
6 

مركز 
 األبحاث

جامعة 
الملك 
 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 

جامعة الملك 
 سعود

 عبد الباسط السروجي. د.أ
 وآخرون

96099 
Journal of African Earth 

Sciences  
2015      

 
سيالنديان في وسط /عدم توافق الدانيان الجيولوجيا

 وجنوب الصحراء الغربية، مصر
7 

مركز 
 األبحاث

جامعة 
الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 عبد الباسط السروجي. د.أ
 وآخرون 

96099 
Journal of African Earth 

Sciences  
2015      

 
 الجيولوجيا

البطنقدميات من متكون العرمة ذات العمر 

الماسترختي، وسط المملكة -الكمباني
 العربية السعودية

8 
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الجهة المتعاقد 

 معها

لجهة ا
 المستفيدة

 الجهة الممولة
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ

 مجال البحث
 (التخصص العلمي)

 عنوان البحث
 (العربيةباللغة )

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 
 محمد يوسف. د
 عبد الباسط  السروجي. د.أ

95665 
 

96099 

Journal of Earth 
Science 

2015       الجيولوجيا 

البيئة القديمة للفورامنفرا القاعية بالشعاب 

المرجانية بمتكون طويق الجوراسي في 
منطقة خشم القدية، وسط المملكة العربية 

 السعودية

9 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 عبد الباسط  السروجي . د.أ
 

96099 
Journal of Earth 

Science    

 
2015      الجيولوجيا 

عقيدات الجماعيات كبانيات لشعاب 

الجماعيات الصغيرة برواسب الميوسين، 

 مصر
31 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

عمادة البحث 
في العلمي 

جامعة الملك 
  سعود

 عبد الباسط السروجي. د.أ
 وآخرون 

96099 
Journal  Coastal 

Conservation 

 
2015 

     الجيولوجيا 

تحكم العمليات الجيولوجية الحديثة في 
خطط التنمية المستدامة بساحل سهل 

 الطينة، مصر 
33 

 
جامعة الملك 

 سعود

الخطة الوطنية 
للعلوم 

 والتكنولوجيا

 وسفمحمد ي. د
 عبد الباسط  السروجي..د.أ
 خالد القحطاني. د

 نايف العتيبي

96099 
 
 

Marine Pollution 
Bulletin 

 
 

2015 
     الجيولوجيا  

التقييم البيئي للرواسب الساحلية لجزيرة 

 تاروت، الخليج العربي، السعودية 
32 

 
جامعة الملك 

 سعود
جامعة الملك 

 سعود
 عبد الباسط  السروجي . د.أ
 

96099 
Pakistan Journal 

of Zoology 
2015      الجيولوجيا  

عمليات ما بعد الموت لبعض اصداف  

ع والمحاريات المدية، ساحل البحر قالقوا
 االحمر، مصر 

31 

 

جامعة الملك 
 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 
جامعة الملك 

 سعود

 عبد الباسط  السروجي . د.أ
 محمد يوسف. د
 

  
96099 
95665 

 

Journal of 
African earth 

Sciences 
2015      

تقييم تركيز العناصر الثقيلة في  الجيولوجيا

المحاريات والقواقع المدية من الساحل 

االوسط للخليج العربي، للمملكة العربية 
 السعودية،

34 

 

جامعة الملك 
 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 
جامعة الملك 

 سعود

 خالد القحطاني. د

 محمد يوسف. د

 عبد الباسط  السروجي . د.أ

  
95665 
96099 

 

Arabian Journal 
of Geosciences 

2015      

التحليل الجيوكيميائي وفورامنفرا  الجيولوجيا

الرواسب القاعية في ساحل الدمام، 
 الخليج العربي، السعودية

35 

   

 أحمد الطعاني. د

 حابس غريفات. د
 وآخرون  تيسير زملط. د

 

 
93486 

Environ Monit 
Assess 

5102      جيولوجيا 

التوزيع المكاني وتقييم تلوث المعادن في 

زقالب،  الرواسب السطحية لخزان
 االردن

36 
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 هـ3415/3416 المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي القسمث ومؤلفات منسوبي أبحاقائمة   (تابع)

 

 

 

الجهة المتعاقد 

 معها

الجهة 
 المستفيدة

 ولةالجهة المم
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ
 مجال البحث

التخصص )
 (العلمي

 عنوان البحث
 (العربيةباللغة )

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

لملك جامعة ا
 سعود

 محمد يوسف . د
 وآخرون

95665 
Journal of African 

Earth Sciences 
2014      جيولوجياال 

الطباقية الحياتية التكاملية وحدود العهد في 
متكون أبديراز بأربع قطاعات شرق 

 حوض كوبي داغ، شمال شرق إيران
37 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 
 سف محمد يو. د
 

95665 
Egyptian Journal of 

Paleontology 
2014      الجيولوجيا 

التغيرات البيئية القديمة في تتابع 

الباليوسين بمنطقة دنيقل، جنوب الصحراء 
الغربية، مصر، دراسة الفورامينفرا 

 والمتكلسات الجيرية

38 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 محمود حفني. د
 محمد يوسف . د

 
95665 

Historical biology 2015       الجيولوجيا 

الطباقية الحياتية وحدود العهد لتعاقبات 

الباليوجين المبكر في /الطباشيري المتأخر
منطقة الجاللة القبلية شمال الصحراء 

 الشرقية، مصر

39 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 
 محمد يوسف . د
 

95665 
Geosciences 

journal   
2015       الجيولوجيا 

تقييم التغيرات في المثقبات والمتكلسات 
الجيرية عبر التتابع األنتقالي بين 

األيوسين المبكر في /الباليوسن المتأخر 
 قطاع نجع القضا، مصر العليا

21 

مركز 
 األبحاث

جامعة الملك 
 سعود

جامعة الملك 
 سعود

 
 محمد يوسف . د
 

95665 Oceanologia.  
2015

  
     الجيولوجيا 

 المنخربات وتوزيع الثقيلة المعادن تلوث
 الساحلية، األحمر البحر منطقة من القاعية

 السعودية العربية المملكة جدة،
23 

 
جامعة الملك 

 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 

جامعة الملك 
 سعود

 .عبد الواحد م. د
 علي كامل عبد الفتاح. د.أ

 
11595 

Soil Dynamics and 
Earthquake 

2015      الجيوفيزياء 
استخدام الخوارزمية الجينية لدراسة 
التشتت والتوهين الزلزالي في منطقة 

 القاهرة الكبرى
22 

 
جامعة الملك 

 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 

جامعة الملك 
 سعود

 علي كامل عبد الفتاح. د.أ
 سعد المقرن. د
 سطام المدني. د

11595 
 

01216
1 

Studia geophysica 
et geodaetica 

2015      الجيوفيزياء 
المحددات الزلزالية ألنظمة االجهاد على 

 أطراف صفيحة سيناء
21 

 
جامعة الملك 

 سعود

عمادة البحث 
العلمي في 

جامعة الملك 
 سعود

 علي كامل عبد الفتاح. د.أ
 عبدهللا العمري. د.أ
 محمد فنيس. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ

11595 
 

Arabian Journal of 
Geosciences 

5104      الجيوفيزياء  
تقدير خصائص المصدر والتوهين 
باستخدام األمواج الرقمية لزلزال العيص 

 ، المملكة العربية السعودية5116
24 
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 علي كامل عبد الفتاح. د.أ
 محمد فنيس. د.أ
 عبدهللا العمري . د.أ

 وآخرون

 
11595 

 
 
 
 

Physics of the 
Earth and 

Planetary Interiors 
5104      الجيوفيزياء 

عمليات المصدر والمضامين التكتونية 
 لزلزال أوداسيان، كوريا الجنوبية

25 

   
 فيصل زايدي. د

 وآخرون
 

Journal of African 
Earth Sciences 

2015      الجيولوجيا 

تحديد مناطق السحن الصناعي للمياه 
الجوفية شما غرب المملكة العربية 
السعودية باستخدام نظام المعلومات 

 الجغرافية والمنطق البولي

26 

   
 فيصل زايدي. د

 وآخرون
 

Journal of African 
Earth Sciences 

2015      االجيولوجي 
تحليل مورفولوجي لمخاريط السكوريا 
وأنماط مجاري المياه للصخور البركانية 

 القديمة ومن العصر الرباعي 
27 

   

 فيصل زايدي. د
 حابس غريفات. د
 ناصر العريفي. د
 خالد القحطاني. د

 سعيد الشلتوني
 وآخرون

 
Current Science 

Assosciation 
2015      الجيولوجيا 

إلحصائي للمكون استخدام التحليل ا
الرئيسي واإلحصاء الجيولوجي لتقييم 
الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية في 

 المناطق الجافة

28 

   

 فيصل زايدي. د
 عبد العزيز البسام. د.أ
 ناصر العريفي. د.أ
 حابس غريفات. د

 سعيد الشلتوني
 وآخرون

 
Environmental 

Earth Sciences 
2015      الجيولوجيا 

ت الهيدروكيميائية المتحكمة في العمليا
جودة المياه الجوفية لخزانات المياه 
الجوفية الرسوبية وتأثيراتها البيئية في 

  .وسط المملكة العربية السعودية

29 

   
 ناصر العريفي. د.أ
 حابس غريفات. د

 وآخرون
 

Environmental 
Earth Sciences, 

2015      

 
 الجيولوجيا

يدروجيولوجي تحديد مخاطر التلوث اله
لخزان الساق الجوفي شمال غرب المملكة 
العربية السعودية باستخدام نظام 

 المعلومات الجغرافية ونموذج دراستيك 

11 

   

 فيصل زايدي. د
 أسامة قاسم. د
 عبد العزيز البسام. د.أ

 سعد الحميدان

 
Arabian Journal for 
Science and 

Engineering 
2015       

 
 الجيولوجيا

وامل المتحكمة في كيميائة المياه الع
الجوفية في حزانات المياه من الدهر 

دراسة حالة : القديم في البيئات الجافة
 .حائل

13 
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Environmental 
Earth Sciences 
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 الجيولوجيا

تقييم جودة المياه الجوفية في شمال 
المملكة العربية السعودية باستخدام 

 .التحليل اإلحصائي
12 

   
 فيصل زايدي. د
 أسامة قاسم. د

 وآخرون سعد الحميدان

  
42252 

Journal of 
Geosciences 

5104      

 
 الجيولوجيا

 
 

لجوفية في البيئة تقييم جودة المياه ا
دراسة حالة منطقة العصية في : الجافة

 .  المملكة العربية السعودية
11 

   
 
 أسامة السيد عطية. د

 وآخرون
77615 

Arabian Journal of 
Geosciences 

2015       
 

 الجيولوجيا
 

المميزات الترسيبية للسبخة القارية   
 مصر -جنوب الصحراء الشرقية 

14 

   

 

  نهشام جهال. د

  وآخرون

102406 
Mineralogy and 

Petrology  
2015      

 الجيولوجيا

 

خصائص أفيوالبت أبو ظهر وتطوره 
التكتوني، جنوب شرق الصحراء 

 . المصرية
15 

   
 هشام جهالن. د

 وآخرون سطام المدني . د

102406 
105090 

Journal of African 
Earth Sciences 

2015       
 الجيولوجيا

 

سات الكربونية من أفيواليت تكون العد
هياني، جنوب شرق الصحراء 

 المصرية
16 

   

 كمال علي. د

 هشام جهالن. د

 وآخرون

 
102406 

 

Gondwana 
Research 

2015      

 
 

 الجيولوجيا
 

تحديد عمر الصخور الغرانيتية 

-لوادي بيتان، باستخدام اليورانيوم

–الرصاص و الهافنيوم 

ء نيودايميوم، جنوب شرق الصحرا

 المصربة

17 

   

 سطام المدني. د
 محمد فنيس. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ
 وآخرون الخضر إبراهيم . د.أ

 
 
  

 
75617 

Arabian Journal of 
Geosciences 

2015       الجيوفيزياء 

تقييم المخاطر في منطقة ينبع 

الكبرى، غرب المملكة العربية 

  السعودية

18 

   

 سطام المدني. د
 الخضر إبراهيم . د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 محمد فنيس. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ

 وآخرون

 
Journal of 

Engineering 
Geophysics. 

2015      الجيوفيزياء 

تقييم خزان جوفي غرانيتيب 

استخدام الطرق الكهربائية 

والهيدروجيولوجية في منطقة 

جنوب غرب المملكة العربية 

 سعودية ال

19 



 

17 

 

 هـ3415/3416 المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي القسمث ومؤلفات منسوبي أبحاقائمة   (تابع)

 

 

الجهة المتعاقد 

 معها

الجهة 
 المستفيدة

 الجهة الممولة
 أو الداعمة

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء المشاركين

 جهة النشر

 نوع البحث تاريخ

 مجال البحث
 (علميالتخصص ال)

 عنوان البحث
 (العربيةباللغة )

 م

 
 االسم

الرقم 
 الوظيفي

 االنتهاء النشر
دراسة 
 تطبيقية

بحث 
 نظري

ترجمة 
 أو

 مؤلف

   

 سطام المدني. د
 عبد هللا العمري. د.أ
 محمد فنيس. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 الخضر إبراهيم. د.أ
 عضام عبد المتعال. د.أ

 

Arabian Journal 

of Geosciences 2015       الجيوفيزياء 
تقييم العوامل الكيميائية لموقع 

حضري جنوب خميس مشيط 

 باستخدام االنكسار الزلزالي

41 

   

 سطام المدني. د
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 الخضر إبراهيم. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 لشمرانيعوض ا
 

 

Arabian Journal 

of Geosciences 2015       الجيوفيزياء 

استخدام الطرق المغناطيسية 

والزلزالية لدراسة موقع في محافظة 

أبها، جنوب غرب المملكة العربية 

 السعودية

43 

   

 الخضر إبراهيم. د.أ
 لعمريعبد هللا ا. د.أ
 محمد فنيس. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 عضام عبد المتعال. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 عوض الشمراني
 وآخرون

75617 
 
 
 
 
 
 
 

Arabian Journal of 
Geosciences 

 
2015       الجيوفيزياء 

دراسة  تركيب منطقة ينبع شمال 

غرب المملكة العربية السعودية 

باستخدام تحليل البيانات 

 الكهرومغناطيسية الجوية والزلزالية 

42 

   

 محمد فنيس. د.أ
 الخضر إبراهيم. د.أ
 عضام عبد المتعال. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ

 وآخرون

 
Journal of earth 

Science 
2015      الجيوفيزياء 

دراسة التطور التكتوني لمنطقة شمال 

غرب المملكة العربية السعودية 

نات تحليل البياباستخدام 

 الكهرومغناطيسية الجوية والزلزالية

41 

 
 
 
 

  
 الخضر إبراهيم. د.أ

 وآخرون
75617 

 

 

Arab J Sci Eng 

 

2015      الجيوفيزياء 

تقييم الخصائص الفيزيائية لتكوين 

تينسليب الرملي باستخدام قراءات 

األبار وبيانات العينات البئرية، 

 الواليات المتحدة

44 

   
 الخضر إبراهيم. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 ناصر العريفي وآخرون. د.أ

75617 
 

 

Exploration 

Geophysics 
  2015     الجيوفيزياء 

تحديد خصائص خزان جوفي 

 باستخدام الطرق الزلزالية
45 

http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/journal/12517
http://link.springer.com/journal/12517
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 أحمد الطعاني. د
 حابس غريفات. د

 وآخرون
 

Marine pollution 

bulletin 
5102      الجيولوجيا 

لنادرة في المياه تقييم حالة المعادن ا  

السطحية لخليج العقبة، المملكة 

 العربية السعودية 

46 

   

 أسامة قاسم. د
 حابس غريفات. د
 سعد المقرن. د

 وآخرون

42252 
 
 
 

Journal of the 

Indian Society of 

Remote Sensing 

2015      الجيولوجيا 

االستخدام التكاملي لالستشعار عن بعد 
ة منطقة طيب اإلسم، وحتليل الرتاكيب لدراس

مشال غرب الدرع العريب، اململكة العربية 
 السعودية

47 

   

 محمد فنيس. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ
 كمال عبد الرحمن. د.أ
 محمد الدباغ. د

 وآخرون

 
Arabian Journal 

of Geosciences 
2015       

المملكة  شرق الخبر،تقييم استجابة منطقة 
الل التسجيالت من خ ،العربية السعودية
  .الزلزالية الدقيقة

48 

  عبد هللا العمري. د.أ   
Acta Geologica 

Polonica 
5102      الجيوفيزياء 

دراسة تركيب طبقة الليثوسفري للدرع العريب 
من النمذجة املشرتكة لسرعات املوجات 

 .الزلزالية الرئيسة والثانوية

49 

   
 محمد فنيس. د.أ
 عبد هللا العمري. د.أ
 كمال عبد الرحمن وآخرون. د.أ

 
Journal of 

Geosciences 
5102      الجيوفيزياء 

تقييم االستجابة القصوى لرتكيبة الرتبة جنويب 
 الرياض، اململكة العربية السعودية

50 

   
 ناصر العريفي. د.أ

 وآخرون
 Geology 5102      51 ةالسبب التكتوين لعدم ثوران حرة لونري البازلتي الجيوفيزياء 

   
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون
 

Environmental 

Earth Sciences 
5102      الجيوفيزياء 

تكّون أنظمة احلرارة اجلوفية حول منطقة البحر 
 األمحر

52 

   
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

  وآخرون
 

Journal of 

African Earth 

Sciences 

2015      الجيوفيزياء 

إمكانية استخدام صخور غرانيتية مولدة 
للحرارة كمصدر الطاقة وتقليل ثاين أكسيد 
الكربون، غرب الدرع العريب، اململكة العربية 

 .السعودية

53 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T2stB4sJlHb2BnM9Tlo&page=1&doc=1
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بحث 
نظر
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ترجمة 
 أو

 مؤلف

   
 ناصر العريفي. د.أ

 وآخرون
 

Bulletin of the 

Seismological 

Society of 

America 

2015      الجيوفيزياء 
تركيبة القشرة األرضية في منطقة زالزل 

من ( شمال البحر األحمر، مصر)كانون 
 نمذجة البيانات الزلزالية

54 

   
 كوالكوف آي

 ناصر العريفي وآخرون. د.أ
 Solid Earth 5102      الجيوفيزياء 

دالئل من النمذجة الزلزالية اإلقليمية حول 
 التكتونية المؤثرة أسفل جبال األبنين

55 

   
 .كابان أم

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 

Pure and 

Applied 

Geophysics 

5102      الجيوفيزياء 
النموذج اآليزوستاتي وشواذ الجاذبية 

 للصفيحة العربية ومحيطها
56 

   
 .يتشن ب

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 

Geophysical 

Research 

Letters 

5102      الجيوفيزياء 
: السماكة الفعلية المرنة للصفيحة العربية

 درع ضعيق مقابل صفيحة قوية
57 

   
 أنبازهاغان بي

 ناصر العريفي. د.أ
 وآخرون

 
Journal of 

Seismology 
5102      الجيوفيزياء 

خالل اخذ خاصية  تقدير القدر األكبر من
 التكسر اإلقليمية

58 

   

 تشاندراسيخارام دي
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون

 

Journal of 

African Earth 

Sciences 

5102      الجيوفيزياء 
مصادر طاقة الحرارة األرضية في 
جيزان، جنوب غرب المملكة العربية 

 .السعودية
59 

   

 محمد األلفي. د
 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ

 وآخرون

 

Water 

Resources 

Management 

5102      الجيولوجيا 

خصائص المياه الجوفية وتقييم التلوث 
باستخدام الطرق الهيدروكيميائية زنظم 
المعلومات الجغرافية والتحليل اإلحصائي 

 .متعدد المتغيرات في المناطق الجافة

61 

   

 تي راثناويرا
 ناصر العريفي وآخرون. د.أ
 
 

 Measurement 5102      الجيولوجيا 
اإلنفعال -السلوك غير الخطي لإلجهاد

لصخور الخزان في حالة اإلشباع 
 .دراسة تجريبية: الملحي

63 

   
 نعيم محمد

 ناصر العريفي وآخرون. د.أ
 

Geosciences 

Journal 
5102      الجيوفيزياء 

ص الفيزيائية تحليل التراكيب والخصائ
لمكون غورو السفلي، الباكستان، 

 .باستخدام الطرق الزلزالية وبيانات اآلبار
62 
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 سعود
 السروجي الباسط عبد. د.أ

 يوسف محمد. د
 الصبروتي حمدم. د

99099 

 مؤلف    5002منشور،   95665

 جيولوجياال
 الالفقارية االحافير

Invertebrate Paleontology 
1 

 البحث عمادة

 العلمي
 الملك جامعة

 سعود
 البحث عمادة

العلمي 

جامعة الملك 
 سعود

 محمد يوسف. د
 عبد الباسط السروجي. د.أ

 محمد الصبروتي. د

95665  

99099 
 جيولوجياال مؤلف    5002منشور،  

 الدقيقة االحافير

Micropaleontology  
2 

 البحث عمادة

 العلمي
 الملك جامعة

 سعود
 الملك جامعة

 سعود
 عبد الباسط السروجي

 
99099 

 ترجمة    5002منشور،  
 

 جيولوجياال
 الطبية الجيولوجيا في مقدمة

Introduction to Medical Geology  
3 
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 دورات تدريبية –ندوات  – ورش العمل -الندوات العلمية  -مؤتمرات قائمة ال

 هـ3414/3415خالل العام الجامعي  داخل المملكةفي  القسمحضرها منسوبو 
 

 التاريخ الجهة المنظمة  نوع النشاط
 نوع المشاركة

 أسماء المشاركين في المؤتمر

 من منسوبي الجامعة
 م اللقاءعنوان 

   الوظيفي الرقم االسم تنظيم بحث مشاركة

 01/12/5102-05 الجمعية السعودية لعلوم األرض مؤتمر

     عبد هللا محمد العمري. د.أ  

 3 المؤتمر الدولي الجيولوجي الحادي عشر

 
 

  سطام عبد الكريم المدني. د  

    شكري عبد اللطيف الجلولي. د.أ  

  
 

  88262 قاسم عبد الفتاح كامل علي . د.أ 

    96099 عبد الباسط السروجي. د.أ 

    95665 محمد يوسف . د 

 
 

  010101 محمود محمد الوحيدي. د 

    015119 هشام عبدالمجيد جهالن . د 

  
 

  محمد فنيس. د.أ 

  
 

  فيصل زايدي. د 

    41201 حابس أحمد غريفات. د 

  
 

  عزيز بن لعبونعبد ال. د.أ 

 
 

  محمد الدباغ. د.أ  

 
 

  كمال عبد الرحمن. د.أ  

 
 

  93486 تيسير يعقوب زملط . د 

    أسامة قاسم. د  

     2014/ 12/ 14 السعوديهesri    دورة تدربيه
 93486 تيسير يعقوب زملط. د

 2 (0)مقدمه في  نظم المعلومات الجغرافية 
 010101 محمود محمد الوحيدي. د
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 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود 
5-6 / 04 / 2015     

 93486  تيسير يعقوب زملط. د
 1 نظم المعلومات الجغرافية 

 010101 محمود محمد الوحيدي. د

 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
13 /04 /2015     

استراتيجيات فعالة لتدريس التفكير النقدي  93486  تيسير يعقوب زملط. د

 واالبداعي
4 

 010101 محمود محمد الوحيدي. د

 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
14 /04 /2015     

في استخدام اسلوب التعليم المبني على امشاكل  93486  تيسير يعقوب زملط. د
 تدريس حل المشكالت

5 
 010101 محمود محمد الوحيدي. د

 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
12 / 04 /2015     

 93486  تيسير يعقوب زملط. د
 6 قواعد في التدريس والتعلم الجامعي الفعال

 010101 محمود محمد الوحيدي . د

 010101 محمود محمد الوحيدي. د     201500/ 04 / الترجمةمركز  دورة تدربيه
 أسس الترجمة التحريرية في الوسط األكاديمي

 
7 

 010101 محمود محمد الوحيدي. د     2015/ 14/02  عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ندوة
 تجربة كلية العلوم في التعليم االلكتروني

 
8 

 دورة تدربيه 
جامعة الملك - المهارات عمادة تطوير

 سعود 
 9 تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد 02125 طالل غازي الحربي. د     5102أكتوبر، 

 دورة تدربيه 
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
5101/05/1408-     02125 طالل غازي الحربي. د 

برمجيات تبويب المراجع بإستخدام  

EndNote 
31 

 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
 5101/05/09-10     33 كتابة مقترحات المشروعات والمنح البحثية 02125 طالل غازي الحربي. د 

 دورة تدربيه 
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود 
5101/05/02-01     12 البودكاست  والجوال التعليمي 02125 طالل غازي الحربي. د 

 رة تدربيهدو
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود 
5101/05/04      31 التفكير والتدريس 02125 طالل غازي الحربي. د 

 دورة تدربيه
جامعة الملك - عمادة تطوير المهارات

 سعود
5102/10/02-09      34 مهارات قيادة األقسام األكاديمية 02125 طالل غازي الحربي. د 

 دورة تدربيه
جامعة الملك - مادة تطوير المهاراتع

 سعود
5101/00/04-01     35 أساسيات نظام إدارة التعلم 02125 طالل غازي الحربي. د 

 ندوة 
     54/01/5101 جامعة شقراء

 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د
69166 

955665 
 16 نحو مستقبل بيئي أفضل  :اللقاء العلمي

 ندوة 
 01/0/5101-56 عودجامعة الملك س

  
  

 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د

69166 

955665 
 17 الملتقي السنوي الثاني للتدريس الجامعي

 دورة تدربيه
 59/5/5101 جامعة الملك سعود

  
  

 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د

69166 

955665 

القواعد المحدثة المنظمة لالمتحان الشامل لطلبة 

 الدراسات العليا
18 

 دورة تدربيه
 51/2/5011 جامعة الملك سعود

  
  

 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د

69166 

955665 
 19 معايير إختيار الكتب النوعية

 دورة تدربيه
 01/6/5101-04 جامعة الملك سعود

  
  

 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د

69166 

955665 
 20 م األلكتروني المستقبليةبيئات التعل

 مؤتمر
 00/01/5102-00 جامعة الملك سعود

  

  
 عبد الباسط صبري السروجي. د

 محمد يوسف. د
 هشام جهالن. د

69166 

955665 
015119 

 21 المؤتمر الدولي الثاني للنشر العلمي 
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 هـ3415/3416 الل العام الجامعيفي خارج المملكة خ القسمقائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي حضرها منسوبو 
 

 الجهة المنظمة ومكان االنعقاد بحاثناوين األ
 تاريخ بداية ونهاية االنعقاد

 (التقويم الهجري)

 

 نوع المشاركة

 أسماء المشاركين في المؤتمر

 من منسوبي الجامعة
 *عنوان المؤتمر أو الندوة

 (باللغة العربية)
 مسلسل

 الرقم االسم تنظيم بحث حضور

 Geophysical 

exploration of the 

western Saudi Arabian 
geothermal province: 

First results from the 

Al-Lith area 

 Clean Development 

Mechanism through 
Geothermal, Saudi 

Arabia 

 5102إبريل،  52-06 أسرتاليا -ملبورن 

    

 ناصر العريفي. د.أ
 عبد العزيز البسام. د.أ
 آخرونو 
 

 
 المؤتمر العالمي للحرارة األرضي

 World Geothermal Congress ة

 
3 

    

   

     5101أكتوبر،  50-51  القاهرة – اليونسكو 
 عبد اهلل العمري . د.أ
 2 املؤمتر العريب الرابع للجيوفيزياء والفلك 105090 سطام املدين. د

 1 اإلحتاد اجليوفيزيائي األمريكيمؤمتر  105090 سطام املدين. د     5101أكتوبر،  50-51   اإلتحاد الجيوفيزيائي األمريكي 

 4 املؤمتر املشرتك لإلحتاد اجليوفيزيائي األمريكي 02125 طالل غازي احلريب. د     5102فرباير،  01-02 اإلتحاد الجيوفيزيائي األمريكي 

 02125 طالل غازي احلريب. د     5102، فرباير 01-02  اإلتحاد الجيوفيزيائي األمريكي 
 التغيرات: الجيوفيزيائي اإلتحاد مؤتمر

  أمريكا في وتأثيراتها المناخية
5 

 02125 طالل غازي احلريب. د     5102يوليو،  00-59 أسيج بيسا  
املؤمتر اجليوفيزيائي الدويل الرابع والعشرين

  6 

       7 للعلوم البيئية واجليولوجيةاملؤمتر الدويل  75525 أسامة قاعود. د 

Soil Characterization of Jeddah 
City, Saudi Arabia 

     5102سبتمرب،  

 عبد العمري. د.أ
 حممد فنيس. د.أ
 كمال عبد الرمحن. د.أ

 8 املؤمتر األورويب للجيوفيزياء البيئية واهلندسية 

 9 ورشة عمل متقدمة ببرنامج سوات 25451 طالل غازي احلريب. د     5102ل، إبري 0 –مارس  00  الواليات المتحدة األمريكية -إنديانا  

Seismic Tomography Imaging 

beneath the Arabian Peninsula 
and Red Sea 

  ناصر العريفي. د.أ     5102إبريل،  
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر اوتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد األوروبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي ل   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  

 31 الجيولوجية 

 


