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 :السيرة الذاتية
من قرية الّرجمة إحدى قرى آل عبيد من قبيلة بلقرن الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة العربية  - 

  .السعودية
  .درس االبتدائية بقريته، ثّم المتوسطة والثانوية في العالية حاضرة بلقرن في السراة - 
ياض  -  اجا(التحق بجامعة الرفتخّرج في كلية الهندسة، القسم المدني، عام ) معة الملك سعود حالي

 )م1983 /هـ1403
  )هـ 1404- 1403(ختير معيًدا في الكلية، فعمل بها لمدة سنة ا - 
ابتعث إلى جامعة والية أوهايو الحكومية، في الواليات المتحدة األمريكية، لمواصلة دراسته العليا، فحصل  - 

  )م1986(هـ 1407/ 1406المدنية بها  قسم الهندسةعلى ماجستير من 
الشهير في الجامعة نفسها فحصل منه على ماجستير في علوم  علم الجيوديسيا والمساحة"التحق بقسم  - 

 .)م1992(هـ 1413المساحة، فدكتوراه منه في عام 
 .ُعرض عليه العمل في جامعة والية أوهايو بعد تخّرجه - 

، كلية الهندسة، )الهندسة المساحية(أستاًذا مساعًدا في القسم المدني ) هـ1413(عمل، بعد عودته  - 
 .جامعة الملك سعود

 .هـ1419ترقى إلى أستاذ مشارك عام  - 
هـ؛ وبهذا يكون أول من حصل على هذه الدرجة العلمّية في 1423عام ) بروفيسور(ترقى إلى أستاذ  - 

 .يةتخصص هندسة المساحة في المملكة العربية السعود
  



 
  :مجاالت بحثية* 
  .نظم المعلومات الجغرافية - 
  .المساحة التصويرية الجوية التحليلية والرقمية - 
  .المساحة الجيوديسية - 
 .المساحة األرضّية - 
 .االستشعار عن بعد..نظام تحديد المواقع العالمي - 
  .النظم المتكاملة الستنباط معلومات الصورة - 
 .علم األسماء - 
 .العلمي في الوحي اإللهي جازاإلع - 
 .التعريب والترجمة - 
 .الَثقافة واألدب وغيرها من روافد العلم والمعرفة - 
 

 :ةمهام عام
 .ت العالمية في مجال تخصصهمحّكم لدى عدد من المجال - 

 .)مشاريع وطنّية(محّكم لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  - 
 -  انظر رابط المحاضرات والمقابالت(عة داخل الرياض وخارجها شارك في أمسيات ثقافية متنو.( 
 .هـ22/3/1425مجلة علمية محكمة أنشئت في  –عضو لجنة تحرير المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية  - 

 .عضو نادي أبها األدبي - 
 .الملك سعودعضو لجنة ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالقسم المدني، بكلية الهندسة، جامعة  - 
 عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة الملك سعود - 

  .عضو لجنة االعتماد األكاديمي - 
 .عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي السعودي السابع - 
 .رئيس لجنة المطبوعات والنشر بالمؤتمر الهندسي السعودي السابع - 



 هـ1417- 1415رائد النشاط االجتماعي بكلية الهندسة،  - 
له مساهمات أخرى في االستشارات الهندسية، والدورات التدريبية، والمشاريع الهندسية، والمؤتمرات  - 

العلمية، وبعض المشاركات في الصحف، والمجالت اإلعالمية، واإلذاعة والتلفزيون، في تخصصه وفي 
 .شؤون األدب والثقافة عامة

 .وهو ناٍد رائد في بابه في الوطن العربي، نادي نظم المعلومات الجغرافّية"رئيس مجلس إدارة  - 
، )م28/6/2005(هـ 21/5/1426الذي أنشأه في : ww.dr-algarni.net يشرف على موقعه - 

 .ليكون هندسيا متخّصًصا، ثقافيا متنوًعا، مشرًعا أبوابه لكّل إبداع
  .عضو شرف في موقع بالد بلقرن وله منتدى خاص به - 
 .ويكتب في موقع التقنية، وموقع عناقيد األدب وغيرها من المواقع الشبكية المتنّوعة - 

 .س كثيرةو ومشرف على مشاريع بكالوريعضو مناقش لرسالتي دكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية،  - 
 

 :أبحاث تخصصّية
 .ي؛ انظر نوط أبحاث علمّيةله ما يقارب ثالثين بحثًا منشوًرا، أكثرها معطى عنه نبذة في موقعه الشبك - 
 

  :كتب منشورة
  :دواوينه الشعرية

  .هـ1422، نادي الباحة األدبي، )الديوان األول(الوطن البعد الذي ال ُيقاس - 
 .هـ1422، )الديوان الثاني(اإلنسان ذلك الشيء  - 
 .هـ1423، )الديوان الثالث(ثمار اإلنهاك   - 
 .هـ1425ض، ، الريا)الديوان الرابع(خموٌل في زمن االزدهار  - 
 .هـ1423قصيدتان طويلتان في مطاردة آفة التدخين والمدخنين، : صنوان وغير صنوان  - 
  .ديوان شعر آلي في موقع بوابة الشعراء - 



 
 :مؤلفات أخرى

 .هـ1424دراسة علمية أدبية تربوية، الطبعة الثانية، : تجربتي مع التدخين من القرية إلى القرية - 1

  .هـ1424نعمة األمن، الطبعة الثانية، : عزيز وبعدهالجزيرة العربية قبل عبد ال - 2
أوجه الشبه واالختالف وآفاق التكامل التقني والمنهجي بين المساحة التصويرية واالستشعار   - 3

 .هـ1422عن بعد، مطبوعات الجمعية الجغرافية السعودية، الرياض، 
 .م2006هـ، 1427العبيكان مكتبة اإلعجاز العلمي العظيم، : أسماء األشياء والعلم والّتقنية  - 4

 

 :كتب مخطوطة

 .كتاب ثقافي –بواعث الحزن في حياة المرأة   - 1
 .رحلة الشظف من قرية العنفوان إلى بالد األمريكان - 2
  .الملل من المألوف وطواعية اللغة  - 3
  .الهندسة المساحية شجونها وشؤونها - 4
 

 :إنجازات علمّية غير مسبوقة
  .ندسية في أذهان الطالب ومعلميهم أينما وجدواتحريك الثوابت اله - 
 .]وعّلم آدم األسماء كّلها: [تبيين وجه اإلعجاز العلمي في قول اهللا تعالى - 
 .]ُبعثت بجوامع الكلم: [تبيين وجه اإلعجاز العلمي في قول الرسول الكريم - 
  .نسانيةالكشف عن واحدٍة من أعظم مساهمات الحضارة اإلسالمّية في الحضارة اإل  - 
  .كسر الحواجز الصلبة بين ما ُيسّمى التخصص العلمي والتخصص األدبي - 
 .بيان مصدر العلم وسبل تطويره - 
 

: أسماء األشياء والعلم والتقنية: "هذه اإلنجازات مبثوثة في كتبه وأبحاثه وخاصًة كتاب *
م فيه الّسابقون ولئن كان بعضها، كالخامس والسادس، مّما تكلّ ". اإلعجاز العلمي العظيم



 .وسيتكّلم فيه الالحقون فإّن العبرة بالبرهان والدليل ال بمجرد العلم
 

ترجم له في عدد من المراجع، واستشهد بشيء من أعماله في عدد آخر منها، وُنشرت * 
بعض الدراسات عن علمه وفكره، وحاز، منذ المراحل األولى في الدراسة، على جوائز 

  .د كثيًرا من دروعها وعتادهاتشجيعية مختلفة، فـقـ

 

 :عنوانه
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