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 نواف بن ابراهيم العتيب   :  االسم
 

 

 مهارات اللغة : 

 اللغة  وكتابة   قراءة تحدث 
   العربية 
   ية ز  االنجلي 

 
 : المؤهالت العلمية والشهادات  

 التاري    خ  الشهادة األكاديمية  مكان الصدور 

ماجستير نظم معلومات جغرافية )ممتاز مع   ابريطاني)جامعة ليدز (/ 
ف األوىل(  مرتبة الشر

 م 2010

 م 2017 دكتوراه نظم معلومات جغرافية   )جامعة ليدز (/ بريطانيا
 
 
 

   : التخصصية   التدريبية   الدورات 

  نظم المعلومات الجغرافية أوال :  
ز
 الدورات التخصصية ف

 1 دورة معلمي قراءة خرائط من معهد الدراسات المساحية 

ي المساحة العامة من معهد الدراسات 
 2 عامالمساحية دورة تأسيسية ف 

ول والمعادن  ي نظم المعلومات الجغرافية من جامعة الملك فهد للبير
 3 دورة متقدمة ف 

ي دورة  
ف  الساخنة    ليلتح  متقدمة  الجامعية  النقاط  لندن  كلية   University   College من 

London  م 2015عام 

4 

ي استخدام الخرائط للتنبؤ من كلية لندن الجامعية  
 University College Londonدورة متقدمة ف 

 م 2015 عام

5 

الضخمة   البيانات  ي 
ف  ي  دورة 

ف  ليدز  جامعة  من  االجتماعية  العلوم  ألبحاث  التنبؤية  والتحليالت 
 م 2015بريطانيا عام 

6 

 7 دورة التطبيقات االمنية لنظم المعلومات الجغرافية  

عمل الفنية    ورشة   باللجنة  الخاصة   " الرقمية  الجغرافية  المعلومات  نظم   مواصفات  إعداد   "
(ISO/TC211 عام..................................... )هـ 1434 

8 
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وع بناء وتطوير تطبيقات وقواعد البيانات المكانية لمدن   اكة البناء والتطوير" لمشر ورشة عمل " شر
 هـ 1434الحج والمشاعر المقدسة عام  

9 

ي البايثون 
 
مجة من جامعة  -مقدمة ف ي بريطانيا عام  Goldsmithتحليل البيانات والير

 
 10 م 2019ف

ية ثانيا:   ز  دورات اللغة االنجلي 

ي  دورة 
 
ية االكاديمية للدراسات العليا من جامعة ليدز ف يطانيا عام باللغة االنجلير   1 م 2009ير

ي اللغة 
 
ية العامة دورة ف ية من مدرسة ليدز  اإلنجلير  يطانيا  للغة االنجلير   2 م 2009/ 2008عام   بير

ي  دورة 
 
ية االكاديمية للدراسات العليا من جامعة ليدز ف يطانيا عام باللغة االنجلير   3 م  2013ير

 الدورات التقنية ثالثا: 

األساسية لمهارات تقنية المعلومات "من وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة  دورة " الشهادة الدولية 
ي عام 

ي والمهن 
م 2011العام للتدريب التقن   

1 

ونية الحكومية" من وزارة   دورة " برنامج المهارات األساسية للحاسب اآلىلي والتعامالت االلكير
ه. 1432االتصاالت وتقنية المعلومات عام    

2 

Excel for Research 'Fundamentals From the University of Leeds in UK in 2013 3 

Excel for Research Manipulating Data From the University of Leeds in UK in 2013 4 

Excel for Research 'Calculating Data From the University of Leeds in UK in 2013  5 

Overview of Graphics and Mapping Software From the University of Leeds in UK in 2014 6 

SPSS Beginner From the University of Leeds in UK in 2014 7 

SPSS Intermediate From the University of Leeds in UK in 2014 8 

 رابعا: الدورات البحثية واالكاديمية 

ي بريطانيا عام 
وع الكتابة االكاديمية من جامعة ليدز  ف  ي مشر

 1 م 2009دورة تدريبية ف 

ي مهارات االصغاء االكاديمي 
ي بريطانيا عام  دورة تدريبية ف 

 2 م 2009من جامعة ليدز ف 

ي بريطانيا عام 
ي البحث اللغوي االكاديمي من جامعة ليدز ف 

 3 م 2009دورة تدريبية ف 

ي بريطانيا عام 
ي العرض الشفوي والكتابة االكاديمية  من جامعة ليدز ف 

 4 م 2009دورة تدريبية ف 

ي بريطانيا عام  
ي مهارات التلخيص االكاديمي من جامعة ليدز ف 

 5 م 2009دورة تدريبية ف 

ي بريطانيا عام 
ي مهارات القراءة االكاديمية من جامعة ليدز ف 

 6 م 2009دورة تدريبية ف 

ي بريطانيا عام  تدريبيةدورة 
ي تطوير اللغة االكاديمية  ليدز ف 

 7 م 2009ف 

ي بريطانيا عام  تدريبيةدورة 
ي مهارات الندوات من جامعة ليدز ف 

 8 م 2009ف 

Starting Your Research Degree-Faculty of From the University of Leeds in UK in 2013. 9 

Working with Literature: Impact, note-taking and reading from the University of Leeds in 

UK in 2013  

10 

Equality and Diversity SEE From the University of Leeds in UK in 2013 11 

A Balancing Act-Dealing with the Stress of Doing a Research Degree From the University 

of Leeds in UK in 2013  

12 

Working Effectively with your Supervisor From the University of Leeds in UK in 2014 13 

Project Managing Your Research Degree From the University of Leeds in UK in 2014 14 
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Ethics &Ethical Review From the University of Leeds in UK in 2014 15 

Time Management during your Research Degree From the University of Leeds in UK in 

2014 

16 

Preparing for Your Transfer Environment From the University of Leeds in UK in 2014 17 

Advanced Lit searching Word for Thesis Part 1 From the University of Leeds in UK in 2014 18 

Measuring& Improving Your Research Impact from the University of Leeds in UK in 2014 19 

Effective Poster Presentation From the University of Leeds in Britain in 2014 20 

Writing for Research Students - Sciences from the University of Leeds in UK in 2016  21 

  دورات التطوير اإلداري خامسا:  

ي " إدارة الجودة الشاملة"
 1 دورة ف 

ي " إدارة الوقت وفن التعامل مع ضغوط العمل
 2 . دورة ف 

ي 
 3 عام  إدارة االجتماعات دورة ف 

اتيجية    4 دورة تنمية المهارات االسير

 5    دورة " كيفية إدارة االجتماعات

ي  أساسيات التغيير 
 6 ـ دورة ف 

ي " إدارة وتنظيم الحشود  
 7 دورة ف 

ي  تطوير الذات  
 8 دورة ف 

 9   طرق التدريس  دورة

  المجال التطوع   ات المشاركسادسا : 
ز
 ف

يطانيا من   ي ليدز بير
ي التعليمي ف  ي المركز العربر

 2 م  2017م   حنر  2015عضو ف 

يطانيا من عام   ي ليدز بير
ي المدرسة السعودية ف 

 3 م 2014عضو ف 

ي ليدز لعامي   واالجتماعية التطوعية  تنظيم األنشطة العلمية
 4 م  2017م و   2016للطلبة السعوديير  ف 

 
ات  االكاديمية:    الخي 

ة االكاديمية  مكان وعنوان جهة العمل  التاري    خ   نوع الخي 

ه/  1439من 
 حنر اآلن

جامعة الملك سعود  
 بالرياض 

ي تدريس نظم المعلومات الجغرافية  
 متعاون ف 

كلية الملك فهد األمنية   ه/  1441من 
 بالرياض  

ي تدريس المساحة و نظم المعلومات الجغرافية
 متعاون ف 

 هـ   1432من 
 حنر االن 

 الجغرافية مدرب معتمد عىل تطبيقات نظم المعلومات  شؤون التدريب  

ي استخدامات نظم المعلومات الجغرافية بمجال الدراسات اإلنسانية  
 باحث غير متفرغ ف 
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 اإلنجازات العلمية: 

 األبحاث العلمية المنشورة  

 عنوان البحث  تاري    خ  النش  

 Alotaibi*, N., Evans, A.J., Heppenstall, A.J. and Malleson, N. (2017). How م 2017
Well Does Western Environmental Theory Explain Crime in the Arabian 
Context? The Case Study of Riyadh, Saudi Arabia. International Criminal 

Justice Review 

 

 الكتب العلمية : 

 عنوان الكتاب   تاري    خ  النش  

2020      
ز
  للجريمة مبادئ ومفاهيم أساسية من منظور جغراف

  المكائز
 التحليل االحصائ 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية: 
ز
 المساهمة والمشاركة  ف

 المشاركة العلمية 

 # عنوان المؤتمر  المكان والتاري    خ 

م/ ليدز  2015
ي بريطانيا

 ف 

 GISRUK:  Alotaibi*, N., Heppenstall, A.J., Malleson, N.S., and Evans, A.J. 
(2015) Motor vehicle theft in Saudi Arabia, how does it differ from the UK. 

1 

م/  2016
منجهام  بير
 بريطانيا 

The 9th Saudi Student Conference (hosted by University of Birmingham in 
the UK, 2016. Title: Motor vehicle theft (MVT) in Saudi Arabia, how does it 
differ from the UK. 

2 

م/  2016
ي   
مانشسير ف 
 بريطانيا 

International Crime and Intelligence Analysis Conference, Manchester, UK, 
2016 Title: Understanding the Spatial-Temporal Patterns of Motor Vehicle 
Theft (MVT) in Riyadh, Saudi Arabia (SA) under Western Environmental 
Criminology. 

3 

م/  2018
 الرياض 

ي  
ف  علمية  بورقة  "استخدامات  GIS Day المشاركة  بعنوان  الملك سعود  بجامعة 

ي المملكة الواقع والمأمول" 
 وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ف 

4 

 م/ 2018
 الدمام 

ي  
ف  الجغرافية  المعلومات  لنظم  عشر  الثالث  ي 

الملتقر ي 
ف  علمية  بورقة  المشاركة 

( :    -(  2018الدمام   المكانيةبعنوان  لألنماط  ي 
استكشاف  لجريمة  -تحليل  الزمانية 

ي الرياض, المملكة العربية السعودية. 
 شقة السيارات ف 

5 

م /  2018
 الرياض 

ي  
ف  رسمي  عمل:  متحدث  والتحديات ورشة  الفرص  الذكية  كة  ا نظمته,  المدن    شر

 STCاالتصاالت السعودية 

6 

م/  2019
 الرياض 

ي  
ف  علمية  بورقة  "البايثون  GIS Day المشاركة  بعنوان  سعود  الملك  بجامعة 

Python  : "القوة الناعمة 

8 

 المؤتمرات والملتقيات  مشاركة حضور 

ي الدمام   الدمامم/ 2011
ي السادس لنظم المعلومات الجغرافية ف 

 9 الملتقر

 10 الملتقر األول للبنية التحتية الوطنية للبيانات الجيومكانية م/ الرياض2012
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Lancaster 
University/UK 

  GISRUK2012مؤتمر 

Germany 2012 32nd International Geographical Congress in Cologne  

 

 الجوائز والشهادات التقديرية  

 # العنوان 

 1 والتفوق العلمي  الحصول عىل نوط االبتكار 

ي مجال التعليم والتدريب   لقاء التمير  " نوط المعلم"  الحصول عىل
 
 2 ف

ي  
 
يفير  ف الشر الحرمير   ي  شهادة شكر وتقدير من سمو سفير خادم 

 
العلمي ف للتفوق  نظرا  بريطانيا 

 2016الدكتوراة  

3 

األول   المركز  عىل  للحصول  نظرا  بريطانيا  ي 
ف  ي 

الثقاف  الملحق  سعادة  من  وتقدير  شكر  شهادة 
ي مجال الدراسات اإلنسانية للطلبة السعوديير  

 2016كأفضل بحث مشارك ف 

 
4 

 

     التخصصية   الدورات 
 وتنفيذها قمت بتصميم برامجها  الب 

 # العنوان 

ي نظم المعلومات الجغرافية   
 1 دورة : مقدمة ف 

ي لتحليل الظواهر   دورة : 
ي المكاب 

 3 التحليل اإلحصاب 

ي المهارات األساسية : دورة 
 4  نظم المعلومات الجغرافية  ف 

ي المفاهيم والتحديات ادورة : 
 5   لتحليل المكاب 

 6 النماذج اإلحصائية وبدائلها المكانية دورة : 

 


