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International Conference of Management and Behavioural Sciences, 
Delhi  , 9th – 10th March, 2013. 
 
 

، 28عبدهللا الربيدي، حتوالت اإلسالم السياسي يف عصر العوملة والدولة احلديثة ، احلرس الوطين: مهرجان اجلنادرية  -
 .2013أبريل،  6الرايض، 

  
عبدهللا الربيدي، التخطيط اللغوي ..تعريف نظري ومنوذج تطبيقي، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة  -

 .2013مايو  9-7الرايض،   اللغة العربية: امللتقى التنسيقي للجامعات واملؤسسات املعنية ابللغة العربية،

الربيدي، دور النخبة يف اإلعالم االجتماعي يكمن يف "الصدق املمنهج"، ضمن ندوة "دور النخبة يف  عبدهللا  -
 .2013سبتمرب  12اإلعالم اجلديد" ، الطائف: سوق عكاظ ، املوسم السابع، 

العربية للتنمية اإلدارية:  عبدهللا الربيدي، هرم الفاعلية البيئية اجملتمعية: منوذج مقرتح لتدعيم االستدامة البيئية، املنظمة - 
 .2013نوفمرب  28ملتقى التنمية يف منظومة اجملتمع املدين، 

   
لثاين عبدهللا الربيدي، هل الثقافة مكون مفقود يف االسرتاتيجية الوطنية للتحول حنو اجملتمع املعريف السعودي، امللتقى ا -

 .2015مارس  15لالقتصاد املعريف، كلية االقتصاد واإلدارة جبامعة القصيم، 
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