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 األستاذ الدكتور/ محمد بن سعد بن أحمد آل حمود

للشؤون جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ليعمل الدكتور محمـد بن سعد آل حمـود وكيال 

. حصل د. هـ ١٤١٤منذ عام  بالجامعة وأستاذا في قسم الهندسة المعماريةهـ،  ١٤٣١منذ عام األكاديمية، 

آل حمود على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول 

هـ، ودرجة الماجستير من جامعة والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية عام  ١٤٠٦والمعادن عام 

هـ. وقد عمل د. ١٤١٤بالواليات المتحدة األمريكية عام  A&Mساس هـ، ودرجة الدكتوراه من جامعة تك١٤٠٩

هـ، كما عمل عميدا لكلية الهندسة  ١٤٣٦/ ٥-٢آل حمود عميدا للتطوير االكاديمي بالنيابة خالل الفترة من 

عميدا للبحث العلمي خالل الفترة من عام  وقبل ذلك عملهـ.  ٣/١٤٣٤-٧/١٤٣٣بالنيابة خالل الفترة 

كما عمل  .هـ ١٤٣٢ - ١٤٢٨هـ، ومديرا مؤسسا لوحدة العلوم والتقنية من عام  ١٤٣٢ى عام هـ إل١٤٢٦

هـ ١٤٢٨هـ، ومديرا لمكتب التعاون الدولي من عام  ١٤٢٩- ١٤٢٨عميدا للدراسات العليا بالنيابة من عام 

. وقبل ذلك هـ١٤٢٦هـ إلى عام  ١٤٢٣عام  من هـ، ومديرا مؤسسا لمركز تقويم البرامج بالجامعة ١٤٣٠إلى 

منسقا لبرنامج العمل التعاوني في قسم ، و هـ١٤٢٣-١٤٢٠مديرا لمكتب إدارة الطاقة بالجامعة من عام عمل 

بتدريس العديد من المواد الدراسية هذا باالضافة الى قيامه هـ.  ١٤٢٣- ١٤١٨الهندسة المعمارية من عام 

  اآلن.- ١٤١٤عام  ذلعليا بالجامعه منللمرحلة الجامعية والدراسات ا

ر العديد من األبحاث العلمية في دوريات علمية . نشفي إدارة الطاقة مهنيا معتمدو د. آل حمود مهندس 

عالمية محكمة وفي سجل العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية. كما رأس وشارك في عدد من المشاريع 

البحثية المدعومة. أشرف وساهم في اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير بجامعتي الملك فهد للبترول 

. شارك د. آل حمود في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية الدولية والمعادن و جامعة الملك فيصل

والمحلية، وألقى العديد من المحاضرات وورش العمل المدعوة محليا وٕاقليميا. نظم العديد من الدورات التدريبية 

ال لمنسوبي العديد من الجهات و المؤسسات الحكومية والخاصة، كما عمل مستشارا لبعض الجهات في مج

  من الجمعيات العلمية والمهنية العالمية. عددتخصصه. وهو عضو في 

هـ،  ١٤٢٦حصل د. آل حمود على عدد من الجوائز والتقديرات منها جائزة التميَّز في البحث العلمي عام  

 هـ من ١٤٢٠هـ، وجائزة التميَّز في التدريس عام  ١٤٢٢وجائزة التميَّز في تنظيم الدورات التدريبية عام 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أدرج اسمه في سجل العديد من الموسوعات العالمية في الواليات 

المتحدة وبريطانيا. تشمل اإلهتمامات العلمية والبحثية للدكتور آل حمود مجال هندسة وٕادارة الطاقة في 

حمود العديد من الخبرات العملية في  المباني، وأنظمة التكييف والنظم الميكانيكية للمباني. وللدكتور آل

الجودة في التعليم العالي، وتطوير وتقويم واعتماد البرامج األكاديمية، باإلضافة إلى مشاركته في  تمجاال

العديد من مشاريع التخطيط اإلستراتيجي على مستوى الجامعة والمستوى الوطني. كما رأس وشارك في 

   لمؤقتة داخل الجامعة وخارجها.عضوية العديد من اللجان الدائمة وا


