أ.د /علي بن محمد شيبان العريشي
.االسم :علي بن محمد شيبان العريشي
.الجنسية :سعودي
.الحالة االجتماعية :متزوج
.التخصص :جغرافيا
.التخصص الدقيق :تخطيط إقليمي وتنمية ريفية وحضرية
.الدرجة العلمية :أستاذ
المؤهالت العلمية
.بكالوريوسمن كلية العلوم االجتماعية بالرياض عام 8931هـ -
.ماجستير من كلية العلوم االجتماعية بالرياض عام 8049هـ بتقدير ممتاز -
دكتوراه من جامعة سالفورد ببريطانيا عام 8088هـ ,تخصص دقيق تخطيط إقليمي وتنمية -
.ريفية وحضرية
.أستاذ مساعد :عام 8081هـ -
.أستاذ مشارك :عام 8083هـ -
أســــــــــــتاذ :عام 8010هـ -
األعمال اإلدارية
وكيالً لكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بأبها للشؤون العلمية من عام - – 8089
8081.هـ
عميدا لكلية اللغة والعلوم االجتماعية بأبها من عام 8014 – 8081هـ رئيسا ً لقسم العلوم -

.اإلدارية بكلية اللغة والعلوم االجتماعية بأبها وذلك أثناء فترة عمادة الكلية
أمينا عاما ً للغرفة التجارية الصناعية بجازان عام 8010هـ -
.رئيسا لمركز البحوث في كلية المعلمين بجازان ,من 8011 -8011هـ -
المؤلفات واألبحاث
منطقة جيزان :دراسة في الجغرافيا اإلقليمية8311( .م) .رسالة ماجستير غير منشورة1. ,
كلية العلوم االجتماعية ,جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ,الرياض .منطقة جازان
.دراسة إقليمية – رسالة ماجستير
نحو إستراتيجية تنموية :دورالمدن الصغيرة في التخطيط والتنمية اإلقليمية والحضرية في 2.
.منطقة جازان (8334م) رسالة دكتوراه باللغة االنجليزية ,جامعة سالفورد
سوق الدائر األسبوعي وأهميته كمركز خدمة وتنمية ريفية بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان3. :
دراسة جغرافية (8330م) – بحث منشور  -بحوث مختارة من الندوة الخامسة ألقسام
.الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية
جغرافية الزراعة في منطقة جيزان8331 ( ,م )  .كتاب منشور .مكتبة األنجلو المصرية4. ,
.القاهرة
الحيز الحضري وأهم العوامل المؤثرة في نموه .دراسة تطبيقية على منطقة عسير 5.
(8333م) – بحث منشور -سجل أعمال وفعاليات الندوة الجغرافية السادسة ألقسام الجغرافيا
.بجامعات المملكة العربية السعودية ,مركز النشر العلمي ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة
سهل تهامة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية1448( :م) .دراسة تحليلية 6.
تقيميه للنمط الزراعي الحديث– بحث منشور -الجمعية الجغرافية الكويتية ,العدد ,111
.الكويت
التحليل الكمي لخصائص القوى العاملة والتركيب المهني للسكان في منطقة جازان 7.
بالمملكة العربية السعودية (1448م) – بحث منشور -اإلنسانيات  ,كلية اآلداب ,فرع دمنهور
 ,.جامعة اإلسكندرية – العدد السابع
الخصائص السكنية في منطقة جازان دراسة في التنمية اإلقليمية1448( .م) – بحث 8.
.منشور -مركز بحوث الشرق األوسط ,العدد  ,114جامعة عين شمس
التحليل الكمي لخصائص شبكة الطرق المعبدة في منطقة جازان ودورها في العالقات 9.
المكانية بين المراكز اإلدارية (1441م) – بحث منشور -نشرة البحوث الجغرافية ,جامعة
.عين شمس ,القاهرة
التغيرات التنموية ودورها في تصنيف الخصائص السكانية وتباينها المكاني في منطقة 10.
.جازان (1441م) – بحث منشور -الجمعية الجغرافية الكويتية العدد  -122الكويت
الهجرة الريفية إلى المدن داخل منطقة جازان (دوافعها وآثارها على الواقع الريفي 11.

والحضري) – دراسة تطبيقية على مدينة صامطة(1449م) - .بحث منشور -الجمعية
.الجغرافية المصرية ,العدد  ,08القاهرة
جزر فرسان – دراسة في تنمية السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية (1440م) 12.
– بحث منشور  -مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ,العدد  ,881مجلس النشر العلمي-
.الكويت
تطوير وتنمية القرى والهجر في المملكة العربية السعودية – بحث مقدم لمقام إمارة 13.
.منطقة جازان عام 8010هـ
الخصائص التعليمية لسكان المملكة وتباينها المكاني – بحث مقدم للندوة الجغرافية 14.
.لمجلس دول مجلس التعاون الخليجي سنة 8011هـ
تقييم مراكز النمو في التنمية اإلقليمية – دراسة تطبيقية على منطقة جازان – بحث 15.
مقدم للندوة الجغرافية التاسعة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية,
8011.هـ
السيول في منطقة جازان ومخاطرها على المراكز العمرانية – دراسة تطبيقية لكل من 16.
وادي بيش ووادي صبيا .ورقة عمل مقدمة للندوة الجغرافية التاسعة ألقسام الجغرافيا
.بجامعات المملكة العربية السعودية8011 ,هـ
التخطيط اإلقليمي وأبعاده المكانية في التنمية اإلقليمية الشاملة – التجربة السعودية – 17.
.دراسة تطبيقية على منطقة جازان – تحت النشر
.البيئة والتنمية المستدامة ( تكامل ال تصادم ) كتاب تحت اإلعداد 18.
األعمال التدريسية
:قام بتدريس عدد من المقررات ومنها
التخطيط اإلقليمي -
جغرافية المدن -
الجغرافيا االقتصادية -
جغرافية المملكة -
الدراسات الميدانية -
اإلحصاء -

مناهج البحث العلمي -
العالقات المكانية -
المشاركات العلمية
:المشاركة في عدة لجان ومنها
شارك في اللجنة العلمية المكلفة بضم فرعي جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة الملك -
.سعود بأبها تحت مسمى جامعة الملك خالد
.رئيس لجنة البحوث العلمية لجائزة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر -
.عضو اللجنة العلمية القتصاديات منطقة جازان -
عضو لجنة تفعيل ميناء جازان بالمؤسسة العامة للموانئ8010 .هـ -
عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشكلة كهرباء منطقة جازان8010 .هـ -
عضو اللجنة المكلفة بدراسة أخطار السيول8010 .هـ -
عضو اللجنة المكلفة بإزالة شجر القات لعام8010 .هـ -
.عضو اللجنة الخاصة بالسعودة8010 .هـ -
عضو اللجنة الخاصة بدراسة العمالة السائبة8010 .هـ -
:المشاركة في عدة ندوات ومنها
.ندوات أقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية -
ندوة أقسام الجغرافيا لدول مجلس التعاون الخليجي ,المنعقدة في الرياض عن الخصائص -
السكانية8011 .هـ
ندوة تنمية الغابات في المملكة المنعقدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- .
8011هـ
.الندوة المنعقدة في المدينة المنورة عن تحديد مواقع معركة بدر8012 .هـ -
:المشاركة في الدورات التدريبية والمحاضرات
.الجامعة ودورها في خدمة المجتمع ,جامعة الملك خالد -
.دورة مدراء المدارس بكلية المعلمين بجازان -
.قدم العديد من المحاضرات -
:تحكيم األبحاث
.المشاركة في تحكيم  82بحثا للترقية إلى رتبة أستاذ -

.المشاركة في تحكيم  91بحثا للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك -
.المشاركة في تحكيم العديد من األبحاث المقدمة للنشر في مجالت ومراكز علمية -
:مناقشة الرسائل
.صناعة األلبان في المملكة العربية السعودية ,رسالة ماجستير ,كلية التربية للبنات بالدمام -
التنمية الزراعية في محافظة ضرماء ,رسالة ماجستير ,كلية العلوم االجتماعية ,جامعة -
.اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
أثر السياسات اإلسكانية في تحقيق الرضا السكني في مدينة صبيا بمنطقة جازان ,دراسة في -
.جغرافية المدن .رسالة دكتوراه ,كلية اآلداب جامعة الملك سعود
التوزيع الجغرافي للمراكز الترفيهية ودورها في تنشيط السياحة بمحافظة جدة ,رسالة -
.ماجستير ,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ,جامعة الملك عبد العزيز
:اإلشراف على الرسائل واإلصدارات العلمية
رسالة ماجستير بعنوان " بلدية فيفا ودورها في التنمية الريفية والحضرية في منطقة -
.جازان" جامعة الملك خالد
رسالة ماجستير بعنوان " أهمية التوسع في إستراتيجية مراكز النمو ودورها في البعد -
.المكاني للتخطيط والتنمية اإلقليمية" .كلية التربية للبنات بأبها
رئيس هيئة التحرير لسلسلة اإلصدارات العلمية المحكمة بكلية المعلمين بجازان- -8012 .
8011.هـ
العضويات
عضو اللجنة العلمية بكلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية بجامعة الملك خالد من - -8081
8011.هـ
.عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية -
.عضو في الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي -
.عضو في الجمعية الجغرافية الكويتية -
.عضو في الجمعية الجغرافية المصرية -

الجوائز وشهادات التقدير
حاصل على جائزة األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان للتفوق عام -
8011-8012".هـ ,األكاديمي المميز
.حاصل على عدة شهادات شكر وتقدير من عدة إدارات حكومية ومؤسسات أهلية -

