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المؤھالت العلميــة
١٤١٤ – ١٤١١ھـ
١٤١٠ – ١٤٠٨ھـ
١٤٠٦ – ١٤٠١ھـ

جامعة تكساس  ،A&Mكوليج ستيشن ،تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية
درجة الدكتوراه  ،عام ١٤١٤ھـ .
جامعة والية بنسلفانيا ،يونفيرستي بارك – بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية
درجة الماجستير في علوم الھندسة المعمارية  ،عام ١٤١٠ھـ .
جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران ،المملكة العربية السعودية .
درجة البكالوريوس في علوم الھندسة المعمارية  ،مع مرتبة الشرف ،عام  ١٤٠٦ھـ .

السجالت المھنية
 ١٤٢١ھـ ـ اآلن

معتمد دوليا في إدارة الطاقة ) (Certified Energy Manager- CEMمن منظمة مھندسي
الطاقة ) (Association of Energy Engineers- AEEومقرھا الواليات المتحدة األمريكية .

الخبرات العمليــة
١٤١٥ھـ  -اآلن

جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران:

 ١٤٣٢/٦ھـ  -اآلن
 ١٤٣٦/٢ھـ  ١٤٣٦/٥ -ھـ
 ١٤٣٣/٧ھـ  ١٤٣٤/٣ -ھـ
 ١٤٢٦/٨ھـ  ١٤٣٢/٦ -ھـ
 ١٤٢٩/٣ھـ  ١٤٣٢/٦ -ھـ
 ١٤٢٨/٨ھـ  ١٤٣٠/٥ -ھـ
 ١٤٢٨/٣ھـ ١٤٢٩/٩ -ھـ
١٤٢٦/١٢ -١٤٢٤/١١ھـ
١٤٢٤/١-١٤٢٢/٣ھـ
١٤١٨ھـ ١٤٢٤ -ھـ
 ١٤٣٠/١٠ھـ -اآلن
 ١٤٢٢/٣ھـ١٤٣٠/١٠-ھـ
١٤٢٢/٣ -١٤١٥ھـ
١٤١٤ – ١٤٠٦ھـ

وكيـل الجـامعـه للشؤون األكاديمية.
عـميــد التطوير األكاديمي بالنيابة.
عـميــد كلية الھندسة بالنيابة.
عـميــد البحـــث العلمــــــي.
مديــــر )مؤسس( وحـدة العـلـوم والتقنيـة.
مديــــر مكتب التعـاون الدولـي.
عـميــد الدراسات العليا بالنيابة.
مديــــر )مؤسس( مركـز تقويـم البـرامـج.
مديــــر مكتـب إدارة الطـــاقــة.
منســق البرنامج التعاوني لقسم الھندسة المعمارية.
أستــاذ بقسم الھندسة المعمارية.
أستــاذ مشـــــارك بقسم الھندسة المعمارية.
أستـاذ مسـاعد بقسم الھندسة المعمارية.
معيـــد بقسم الھندسة المعمارية ١٤١٤-١٤٠٧ .مبتعث في الواليت المتحده األمريكيه.

١٤١٥ھـ -اآلن

تدريس العديد من المواد الدراسية بالقسم لطالب مرحلتي البكالوريوس والماجستير كما يلي:

المرحلة الجامعية:
ھـ معمارية ١٠٠
ھـ معمارية ٣٢٢
ھـ معمارية ٣٤٢
ھـ معمارية ٣٤٥
ھـ معمارية ٣٥١
ھـ معمارية ٤٠٠
ھـ معمارية ٤٠١
ھـ معمارية ٤٠٢

مقدمة في الھندسة المعمارية
النظم الميكانيكية للمباني
مبادئ أنظمة التكييف
مبادئ أنظمة التكييف
برنامج التدريب التعاوني
مشروع التخرج في الھندسة المعمارية
مقدمة بحث التخرج النھائي
بحث التخرج

مرحلة الدراسات العليا:
ھـ معمارية ٥٣٠
ھـ معمارية ٥٣١
ھـ معمارية ٥٣٥
ھـ معمارية ٥٣٧
ھـ معمارية ٥٩٩
ھـ معمارية ٦١٠

صيانة أنظمة المباني
تصميم أنظمة التكييف
تصميم أنظمة التكييف
ترشيد الطاقة في تصميم المباني
محاضرات لطلبة الدراسات العليا
رسالة الماجستير

صيف ١٤١٧ –١٤١٥ھـ

شركة أرامكو السعودية – الظھران
العمل لفترة الصيف لثالث سنوات متتالية .اشتملت مھام العمل على مراجعة ھندسية لتصميم العديد من مشاريع البناء الجديدة
والمعاد إنشاءھا وتقديم االستشارات حولھا .باإلضافة إلى تقديم دورات تدريبيﱠة لمھندسي دائرة خدمات التصميم.

١٤١٢ – ١٤١١ھـ
١٤١٢ھـ
١٤١١ھـ

نادي الطلبة السعوديين بجامعة تكساس  A&Mكوليج ستيشن تكساس  ،أمريكا.
رئـيــس نادي الطلبة السعوديين بجامعة تكساس . A&M
رئـيـس اللجنة الثقافية واإلعالمية بالنادي .

صيف ١٤٠٥ھـ

شركة باالست نيدام  ،قاعدة الملك خالد الجوية  ،خميس مشيط
مساعد مھندس تشييد .

١٤٠٠ – ١٣٩٨ھـ

المركز الوطني للحاسب اآللي  ،مصلحة اإلحصاءات العامة  ،الرياض .
مشغل حاسب آلي ومعالجة معلومات لمدة ثالث سنوات.

األھداف المھنية
المساھمة الفاعلة في تطوير ونشر العلم والمعرفة في التعليم العالي بشكل عام وفي مجال الھندسة المعمارية بشكل خاص من خالل التعليم ،والبحث ،وخدمة
المجتمع .وذلك عن طريق النشر العلمي ،والمشاركة بالمحاضرات المتخصصة والعامة ،واالستشارات ،والتدريب.

االھتمامات البحثية واالستشارات





ھندسة وادارة الطاقة في المباني
التكييف والنظم الميكانيكية للمباني
الجودة في التعليم العالي
التخطيط االستراتيجي

االستشــارات
٢٠١١ -٢٠٠٨
٢٠٠١ ،١٩٩٩

مسـتشــار غير متفـرغ:
مسـتشــار غير متفـرغ:

وزارة التعليم العالي ،مشروع مراكز التميز البحثي
دار اليوم للصحافة والنشر بالدمام .مشروع المبنى الرئيسي ومبنى المطبعة بالدمام

الجوائـز والتقديرات
 ١٤٣٠ھـ
 ١٤٢٦ھـ
 ١٤٢٢ھـ
 ١٤٢٠ھـ
 ١٤٢٢-١٤٢٠ھـ

تقدير ضمن أكثر الباحثين مرجعية من مؤسسة السفير للنشر في مجلة البناء والبيئة .٢٠٠٨-٢٠٠٥
جــائزة التميّـ َـز في البحث العلمي من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران.
جــائزة التميّـ َـز في تنظيـم الدورات الدراسية من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران.
جــائزة التميّـ َـز في التـدريس من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران.
مدرج ضمن عدة موسوعات أمريكية وبريطانية .

الدورات التدريبية وورش العمل
منســـقـا ً:

ھندسة وإدارة الطاقة في المباني
ترشـيد الطـاقة في المبــاني
تحليل الطاقة في المباني بمساندة الحاسب
إدارة المنشــــــــآت
تصميم وصيانة أنظمة التكييف
تشغيـل وصيـانة المنشــآت
ورشة عمل حساباأحمال أنظمة التكييف

محاضــراً:
تقنيات وعلوم العزل الحراري في المباني السكنية
حفظ الطاقة وجودة الھواء في المباني
سالمـة المبــاني من الحريــق

مشـاركـا:
تشغيل وصيانة المباني بمساندة الحاسب اآللي
استراتيجيات وكفاءة واقتصاديات الطاقة والبيئة
الدورة الشــاملـة في إدارة الطــاقة
أسـس إدارة المنشـــآت

نشــاطات أخرى










اإلشراف والمساھمة في اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير في جامعة الملك فھد للبترول والمعادن و جامعة الملك فيصل
رئاسة العديد من الجلسات العلمية في ندوات وورش عمل محلية وإقليمية.
تحكــيم عدد من األبحاث المقدمة للنشر في العديد من المجالت والمؤتمرات الوطنية
تحكــيم العديد من مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس بكل من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل .
اإلشــراف على العديد من تقارير برنامج العمل التعاوني ومشاريع التخرج في الھندسة المعمارية بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن
إلقاء العديد من المحاضرات المدعوة في ورش عمل ونشاطات مختلفة محليا وإقليميا.
تـــدريـب المئات من المھندسين من خالل تنسيق الدورات التدريبية المتخصصة وإلقاء المحاضرات فيھا داخل وخارج الجامعة .
منسق جامعة الملك فھد للبترول والمعادن لبرنامج البحوث الدولي لجامعة الملك عبدﷲ للعلوم والتقنية٢٠٠٨-٢٠٠٧ ،
عضو لجنة اختيار المجموعة االولى لطالب برنامج االستكشاف لجامعة الملك عبدﷲ للعلوم والتقنية ،مركز الشرق األوسط ،البحرين ،ديسمبر .٢٠٠٧

العضويـة العلميـة



عضــــو الجمعية األمريكية لمھندسي التدفئة والتھوية والتكييف والتبريد )(ASHRAE
عضـــو جمعية مھندسي الطاقة ) (AEE

عضويـة تحرير المجالت العلميـة
١٤٢٦ھـ  ١٤٣٢ -ھـ عضــــو ھيئة تحرير المجلة العربية للعلوم والھندسة )(Arabian Journal for Science & Engineering-AJSE
١٤٢٨ھـ  ١٤٣٢ -ھـ عضــــو ھيئة تحرير مجلة الرياضيات -المجلة العربية للعلوم والھندسة )(AJSE-Mathematics

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻤﻮﻟﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤـﺜﻴﺔ ﻣ ّ

 .١عضــو فريق مشروع البحث الممول من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ) (KACSTمن خالل الخطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار) (NSTIPبعنوان" :تقويم تسرب الھواء وأثره على كفاءة الطاقة في المباني السكنية في السعودية"
.٢
.٣
.٤

مدة تنفيذ المشروع ثالث سنوات إبتدا ًء من  ١٤٣٧/2ھـ.
مستشار مشروع البحث العلمي الممول من مدينة الملك عبد ﷲ للطاقة الذرية والمتجددة بعنوان" :تحليل شامل الستخدامات الطاقة
في المباني السكنية لمدينة الرياض" ١٤٣٨-١٤٣٦ ،ھـ ،مدة تنفيذ المشروع ثالث سنوات إبتدا ًء من  ١٤٣٧/١ھـ.
رئيــس فريق مشروع البحث الممول من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )  ( KACSTبعنوان" :التصميم الحراري
واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة"
مدة تنفيذ المشروع ثالث سنوات إبتدا ًء من  ١٤٢١/١ھـ) .اكتمل العمل في المشروع ١٤٢٦ -ھـ(
عضــو فريق مشروع البحث الممول من الشركة السعودية للصناعات األساسية -سابك ) (SABICبعنوان" :قياسات معامل
التوصيل الحراري للمواد العازلة تحت درجات حرارة مختلفة"
مدة تنفيذ المشروع سنة إبتدا ًء من  ١٤٢١ھـ) .اكتمل العمل في المشروع ١٤٢٣ -ھـ(

مشاريع خاصة
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

مـديـــــــــر مشروع "دراسة وضع التعليم العالي في منطقة حائل" ،بتمويل من الھيئة العليا لتطوير منطقة حائل ،شعبان  -١٤٢٦محرم
 ١٤٢٧ھـ .انتھى العمل بالمشروع
رئـيــــس فريق الجودة والعلمية ،و رئـيــــس فريق البحث واإلبتكار ،و عضـــــــــو اللجنة الفنية الرئيسية لمشروع "إعداد الخطة
اإلستراتيجية للتعليم العالي بالمملكة"  ،بتمويل من وزارة التعليم العالي ١٤٢٦ ،ھـ  ١٤٢٨ -ھـ.
عضــــــــو و رئـيــــس فريق الزيارة الميدانية لمشروع "مراجعة وتقييم البرامج األكاديمية للجامعة العربية المفتوحة" ،بتمويل من
الجامعة العربية المفتوحة ١٤٢٦ ،ھـ  .انتھى العمل بالمشروع
عضـــــــــو فريق عمل مشروع "إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن" )مجموعة عمل التعليم والتعلم(،
)سبتمبر  -٢٠٠٤يونيو .(٢٠٠٥
عضــــــــو فريق عمل مشروع" إعداد مؤشرات األداء لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن" ١٤٢٤ ،ھـ .
رئـيــــس مجموعة عمل األعمال اإللكترونية  ،وعضــو اللجنة الرئيسية لمشروع "إعداد الخطة الوطنية لتقنية المعلومات".،
المشروع ممول من الجامعة لصالح الديوان الملكي ،جمادى األولى-رمضان  ١٤٢٢ھـ ) .أغسطس-ديسمبر (٢٠٠١

االشراف على رسائل الماجستير
عنوان الرسالة

السنة

األسم

" تقويم عوامل السالمة في المباني السكنية السعودية"
"تأثير اعادة توزيع استخدامات المباني على االرتياح الحراري واستھالك الطاقة"
"تأثير اختيار وتشغيل انظمة التكييف على استھالك الطاقة في المباني المكتبية في المناطق
الحارة الرطبة"
"تصميم الغالف الخارجي لتحقيق ترشيد الطاقة في المباني المدرسية في السعودية"
"تصميم انظمة التكيييف لتحقيق التھوية المطلوبة وترشيد الطاقة في المناطق الحارة
الرطبة"
"أثر اختيار وتشغيل أنظمة التكييف على احتياجات المباني المكتبية من الطاقة في المناطق
الحارة والرطبة"

1419/1420
1420/1421
1424/ 1425

رئيـس لجنة
.١
.٢
.٣

موســى مظفر خــان
خورشيد علم صديقي
عمــران اقبـــال

.٤

محمــد سيــف

 .٥محمد نـاجد

عضــو لجنة
 .٥رضا أحمــد خــان
 .٦عبدالعزيــز الـزھراني
 .٧عبدالكـريم الخـوتـاني
)ممتحن خارجي -جامعة الملك
فيصل(
 .٨محمـد فصي الــدين
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤

صــالح الســعـدي
منيــر القــاضي
علــي آل مضحـي
وحيد خان
محمد فصي الدين
احمد عبدالجليل كتالو

1428/ 1427
1430/ 1429
1430/ 1429

"تقويم تصميم وتشغيل انظمة التكييف لتحقيق جودة الھواء الداخلي للمباني في السعودية"
"تقويم مراجعة ادارة الصيانة في المؤسسات الكبيرة في السعودية"
"اقتصاديات اعادة عزل المباني السكنية القائمة في بالمملكة"

1419/1420
1420/1421
1421

"استراتيجيات تشغيل انظمة التكييف لتحقيق االرتياح الحراري وترشيد الطاقة في المباني
التجارية في المملكة"
"تصميم الغالف الخارجي لتحقيق ترشيد الطاقة في المباني السكنية في السعودية"
"تطوير معادالت معامل التسرب الحراري في المباني التجارية في السعودية"
"العوامل المؤثرة في تطبيق كود البناء السعودي"
"تحديد األداء الحراري لمحيط المبنى باستخدام التقنية الحراريه"
"التصميم االمثل للنوافذ لحفظ الطاقه في المباني"
"ضمان جودة البيئة الداخلية للمباني مع تحقيق االستدامة في المباني المدرسية"

1423/1425
1424/1426
1426/1428
1430/1429
١٤٣٢/١٤٣١
١٤٣٤/١٤٣٣
/١٤٣٧

أبحـاث منشورة في مجالت علمية محكمة
 .١عادل عبده ،اسماعيل بديوي ،و محمد بن سعد آل حمود ١٤٣٤ ،ھـ " .التصميم الحراري للغالف الخارجي للمساجد لحفظ الطاقه"
مجلة محاكاة المباني ،المجلد  ،١٦العدد  ،١ص.١٨٤-١٦٥ .
 .٢محمد بن سعد آل حمود١٤٣٠ ،ھـ  " .التصميم الحراري األمثل للمباني ذات التشغيل غير المنتظم )المتقطع(" .مجلة فيزياء
المباني ،مجلد  ،٣٣عدد  ،١ص.٨٢ -٦٥ .
 .٣محمد بن سعد آل حمود ،عادل عبده ،واسماعيل بديوي ١٤٣٠ .ھـ  " .تقويم استخدام الطاقة واالرتياح الحراري في المساجد في
المناطق الحارة الرطبة" .مجلة الطاقة والمباني ،المجلد  ،٤١ص. ٦١٤-٦٠٧ .
 .٤اسماعيل بديوي ،محمد بن سعد آل حمود ،وعادل عبده ١٤٣٠ .،ھـ " .تطبيق منھجية متعددة المراحل لتشخيص ومعالجة مشاكل
االرتياح الحراري في مبنى مكتبي" .مجلة البيئة الداخلية والمبنية  ،المجلد  ، ١٨العدد  ،١ص. ٥٦-٥٢ .
 .٥عمران إقبال و محمد بن سعد آل حمود١٤٢٨ ،ھـ " .تحليل عوامل ترشيد الطاقة في المباني المكتبية في األجواء الحارة الرطبة".
مجلة البناء والبيئة ،المجلد  ، ٤٢العدد  ،٥ص . ٢١٦٦ – ٢١٦٦
 .٦محمد بن سعد آل حمود١٤٢٦ ،ھـ  " .نموذج للتصميم الحراري األمثل للمباني"  .مجلة فيزياء المباني ،مجلد  ،٢٩عدد ،٢
)أكتوبر ،(٢٠٠٥ ،ص.١١٩-٩٥ .
 .٧محمد بن سعد آل حمود ،عادل عبده ،واسماعيل بديوي ١٤٢٦ ،ھـ  " .أداء الطاقة في المساجد ،الجزء الثاني :تدقيق إستخدامات
الطاقة في المناطق الحارة الرطبة"  .مجلة العلوم والھندسة لجامعة الملك عبد العزيز ،المجلد  ،١٦العدد  ،١ص.٢٠٢-١٨٥ .
 .٨عادل عبده ،محمد بن سعد آل حمود ،واسماعيل بديوي ١٤٢٦ ،ھـ  " .أداء الطاقة في المساجد ،الجزء األول :معاينة إستخدامات
الطاقة على أساس تحليل فواتير الكھرباء"  .مجلة العلوم والھندسة لجامعة الملك عبد العزيز ،المجلد  ،١٦العدد  ،١ص-١٦٥ .
.١٨٤
 .٩محمد بن سعد آل حمود ٢٠٠٥ ،ـ  " .خصائص األداء والتطبيقات العملية لمواد العزل الحراري في المباني "  .مجلة البناء والبيئة،
المجلد  ، ٤٠العدد  ،٣ص . ٣٦٤ – ٣٥١
 .١٠محمد بن سعد آل حمود  ،عادل عبده  ،و موسى خان " . ٢٠٠٤ .ممارسات السالمة في تصميم المباني السكنية في المملكة" ،
المجلة العالمية ألبحاث ومعلومات البناء  ،مجلد  ، ٣٢عدد ) ٦نوفمبر-ديسمبر( ،ص.٥٤٣-٥٣٨ .
 .١١محمد بن سعد آل حمود و موسى خان " . ٢٠٠٤ .تقويم اعتبارات السالمة في المباني السكنية في المملكة" العربية السعودية،
المجلة العالمية ألبحاث ومعلومات البناء  ،مجلد  ، ٣٢عدد ) ٤يوليو-أغسطس( ،ص.٣٠٥-٣٠٠ .
 .١٢محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٤ ،ھـ  " .فعالية إستخدام العزل الحراري في أنواع المباني المختلفة في المناطق الحارة"  ،مجلة علوم
البناء والغالف الحراري  ،مجلد  ، ٢٧عدد  ،٣ذو القعدة ،ص.٢٤٧-٢٣٥ .
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محمد بن سعد آل حمود  ١٤٢٤،ھـ  " .المعلومات المناخية البيانية الالزمة لحسابات الطاقة للمدن السعودية "  ،مجلة العمارة
والتخطيط  ،مجلد  ، ١٤عدد  ،٢ص. ٢٠٧-٢٠٣ .
اسماعيل بديوي  ،عادل عبده  ،ومحمد بن سعد آل حمود ٢٠٠٢ .ھـ  " .تغير أداء مواد العزل الحراري تحت درجات حرارة
متغيرة وتأثيره على الحمل الحراري للمبنى"  ،مجلة الھندسة المعمارية  ،المجلد  ، ٨العدد  ،٤ص. ١٣٢-١٢٥ .
إسماعيل بن محمد بديوي و محمد بن سعد آل حمود٢٠٠١ .م  " .تأثير استراتيجيات التھوية على تركيز الملوثات في الھواء
واستھالك الطاقة في المباني "  ،المجلة العالمية ألبحاث الطاقة  ،المجلد  ، ٢٥ص . ١٠٨٩-١٠٧٣
محمد بن سعد آل حمود وإسماعيل بن محمد بديوي ١٤٢١ .ھـ  " .ظاھرة المبنى العليل :أسبابھا ووسائل عالجھا " ) ،باللغة
العربية( مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والھندسة  ،المجلد  ،١٣العدد  ،١ص. ٨٠-٤٩ .
محمد بن سعد آل حمود٢٠٠٠ .م  " .إدارة الطاقة الشاملة "  ،مجلة ھندسة الطاقة  ،المجلد  ،٩٧العدد  ، ٥ص . ٣٨– ٢١
محمد بن سعد آل حمود٢٠٠٠ .م  " .تقنيات تحليل الطاقة في المباني بمساندة الحاسب اآللي "  ،مجلة البناء والبيئة  ،المجلد ، ٣٦
العدد  ،٤ص . ٤٣٣ – ٤٢١
محمد بن سعد آل حمود١٩٩٨ .م  " .المعلومات المناخية الالزمة لحسابات احتياجات الطاقة في تكييف وتدفئة المباني لـ  ٢٤مدينة
سعودية "  ،سجل ابحاث جمعية التدفئة والتھوية والتكييف األمريكية ) ،(ASHRAE Transactions- Researchالمجلد  ،١٠٤الجزء
الثاني ،ص. ٣٣٠- ٣٢٠ .

 .٢٠محمد بن سعد آل حمود١٩٩٧ .م  " .التصميم الحراري األمثل للمباني السكنية المكيفة " ،مجلة البناء والبيئة ،المجلد  ،٣٢العدد ،٣
ص .٢١٠ – ٢٠٣
 .٢١محمد بن سعد آل حمود١٩٩٧ .م  " .التصميم الحراري األمثل للمباني المكتبيﱠة " ،المجلة العالمية ألبحاث الطاقة ،المجلد  ،٢١العدد ،١٠
ص .٩٥٧ – ٩٤١

أبحـاث منشورة/مقدمة في مؤتمرات وندوات علمية
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محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٨ .ھـ " .دور التقويم في ضمان الجودة في مخرجات التعليم العالي وعوامل نجاحه"  ،سجل ابحاث
المؤتمر الوطني األول للجودة في التعليم العالي،ص ،١٠٦-٩٧ :الھيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،كلية اليمامة ،الرياض،
السعودية ١٦-١٤ ،صفر  ١٤٢٨ھـ.
محمد بن سعد آل حمود و سيد أحمد سعيد  ١٤٢٦ .ھـ " .تقويم واعتماد البرامج األكاديمية :تجربة جامعة الملك فھد للبترول
والمعادن" ،سجل أبحاث المؤتمر الخامس لجودة التعليم العالي،المجلد الثالث ،ص ٤-٢ ،٩٨٩-٩٧٢ :ربيع األول  ١٤٢٦ھـ،جامعة
البحرين ،البحرين.
محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٥ .ھـ " .دور التقويم الذاتي في تحقيق الجودة في مخرجات البرامج األكاديمية"  ،ورشة عمل طرق
تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبدﷲ حول التعليم العالي ٢١-١٩ ،ذو الحجة  ١٤٢٥ھـ ،جامعة الملك عبدالعزيز ،جدة ،السعودية.
سيد أحمد سعيد  ،و محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٥ .ھـ " .زيادة تحفيز الطالب للتعلم"  ،سجل بحوث حلقة النقاش عن :تحفيز
األساتذة والطالب ٤ ،ربيع الثاني  ١٤٢٥ھـ ،عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران ،السعودية.
محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٥ .ھـ " .خصائص مواد العزل الحراري المحلية وتطبيقاتھا في المباني") ،باللغة العربية( ،ندوة
العزل الحراري وأھمية تطبيقه في دول مجلس التعاون  ٢٩ ،صفر –  ٢ربيع األول  ١٤٢٥ھـ ،وزارة الشؤون البلدية والقروية،
الرياض ،السعودية.
محمد بن سعد آل حمود و موسى مظفر خان ١٤٢٤ .ھـ  " .ھل تطبق إعتبارات السالمة في تصميم مبانينا السكنية ؟" سجل
أبحاث ندوة إعتبارات السالمة في المشاريع  ٢٣-٢١ ،شوال  ١٤٢٤ھـ ،الھيئة السعودية للمھندسين  ،الخبر ،السعودية.
محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٤ .ھـ  " .تأثير استخدام المواد العازلة على األداء الحراري للمباني"  ،سجل أبحاث مؤتمر األزھر
الھندسي العالمي السابع  ٨-٥ ،صفر  ١٤٢٤ھـ ،جامعة األزھر ،القاھرة  ،مصر.
محمد بن سعد آل حمود  ،عادل عبده ،و موسى خان ١٤٢٢ .ھـ  " .اعتبارات السالمة في تصميم المباني السكنية في المملكة" ،
سجل أبحاث المؤتمر الھندسي السعودي السادس ،مجلد  ،١ص  ١٤-١٠ ، ١٦٨-١٥٥شوال  ٣٢ھـ ،جامعة الملك فھد للبترول
والمعادن ،الظھران.
خورشيد علم صديقي  ،ومحمد بن سعد آل حمود ١٤٢٢ .ھـ  " .تأثير تغير استخدام المبنى على الحمل الحراري لجھاز التكييف
واستھالك الطاقة "  ،سجل أبحاث الندوة األولى عن ترشيد وإدارة الطاقة في المباني ،ص  ٢٣-٢٢ ، ٣١٤-٣٠١ذو القعدة ١٤٢٢
ھـ ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران.
اسماعيل بديوي  ،عادل عبده  ،ومحمد بن سعد آل حمود ١٤٢٢ .ھـ  " .تغير أداء مواد العزل الحراري تحت درجات حرارة
متغيرة وتأثيره على الحمل الحراري للمبنى"  ،سجل أبحاث الندوة األولى عن ترشيد وإدارة الطاقة في المباني ،ص ، ١٧٣-١٥٩
 ٢٣-٢٢ذو القعدة  ١٤٢٢ھـ ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران.
محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٢ .ھـ " .إدارة الطاقة الشاملة"  ،ندوة ترشيد الطاقة  ،أرامكو السعودية  ،الظھران  ١٢-١١ ،ربيع
أول  ١٤٢٢ھـ .
عادل عبده ،محمد بن سعد آل حمود ،اسماعيل بديوي ،وسامي خياط ١٤٢٢ .ھـ  " .معاينة الطاقة في المساجد"  ،سجل أبحاث
المؤتمر الدولي الثاني ألبحاث الطاقة ،المجلد األول ،ص ، ٨٦-٧٧ .الكويت  ٢٧-٢٥ ،محرم  ١٤٢٣ھـ.
رضا خان ،أسماعيل بديوي ،ومحمد بن سعد آل حمود ١٤٢٢ .ھـ  " .معاينة جودة الھواء في المباني المكتبية والتجارية في
المملكة"  ،اللقاء السنوي الحادي عشر للجمعية السعودية لعلوم العمران ٨ – ٧ ،صفر ،الدمام.
محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٠ .ھـ  " .برنامج الھندسة المعمارية بجامعة الملك فھد ومتطلبات التنمية العمرانية للمملكة"  ،السجل
العلمي ألبحاث ندوة المھندس الخليجي وطموحات القرن الجديد ،ص ١٨ – ١٦ ، ١٥٤ – ١٤٣ .ذوالقعدة ،الرياض.
محمد بن سعد آل حمود١٩٩٩ .م  " .تحليل الطاقة في المباني :لماذا وكيف؟ "  ،سجل أبحاث ندوة إدارة الطاقة في الصناعة،
الغرفة التجارية الصناعية بالدمام ٢٤ ،أكتوبر  ١٥) ١٩٩٩رجب  ١٤٢٠ھـ(.
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محمد بن سعد آل حمود١٩٩٩ .م  " .الحاجة إلى تحليل الطاقة في المباني "  ،سجل أبحاث المؤتمر السعودي الھندسي الخامس ،
مجلد  ، ١ص ٤ – ١ ، ٩٧ – ٩٧ .مارس ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة .
محمد بن سعد آل حمود١٩٩٩ .م  " .التصميم الحراري األمثل للمساجد في المملكة العربية السعودية "  ،سجل أبحاث ندوة عمارة
المساجد ،المجلد  ،٦ص  ،٣٠-١٥جامعة الملك سعود  ،الرياض.
محمد بن سعد آل حمود١٩٩٨ .م  " .نموذج رياضي ألمثلة التصميم الحراري في تصميم المباني"  ،المؤتمر العالمي للنمذجة
والمحاكاة ١٤ -١٢ ،أغسطس ،ھنولولو ،ھاواي  ،الواليات المتحدة األمريكية.
محمد بن سعد آل حمود١٩٩٧ .م  " .األسس العامة لنموذج رياضي للتصميم الحراري األمثل للغالف الخارجي للمباني " ،
المؤتمر الوطني الخامس عشر للحاسب اآللي  ١٩ – ١٧ ،نوفمبر  ،جامعة الملك فھد بالظھران  .ص . ٤٩٨ – ٤٨٣
إسماعيل بن محمد بديوي و محمد بن سعد آل حمود١٩٩٧ .م  " .مصادر تلوث الھواء الداخلي للمباني ووسائل ومعالجتھا " ،
مؤتمر التنمية وتأثيرھا على البيئة  ٢٣– ٢٠ ،سبتمبر  ،الرياض.
محمد بن سعد آل حمود ،الري دجيلمان  ،ليستر بوير١٩٩٤ .م  " .الھيكل العام لنموذج رياضي للتصميم الحراري األمثل للمباني"
الندوة التاسعة لتحسين أداء نظم المباني بالمناطق الحارة الرطبة .مايو  ،٢٠–١٩آرلينجتون ،تكساس ،أمريكا ،ص.١٠٩-١٠٠-

منشورات أخرى
.١

محمد بن سعد آل حمود ١٤٢٦ .ھـ  " .المقاومة الحرارية " تعريف في :قاموس الطاقة.
Cleveland, Cutler J. and Christopher Morris, Editors, ”Dictionary of Energy”, 2006. pp. 383, Elsevier Publishing, London, U.K.
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العديد من البحوث والمقاالت والمنشورات في مجالت وصحف محلية تھدف الى نشر المعرفه.
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محمد بن سعد آل حمود١٩٩٤ .م "التصميم الحراري األمثل لحفظ الطاقة في المباني" رسالة دكتوراه ،جامعة تكساس ،A&M

الواليات المتحدة األمريكية.
محمد بن سعد آل حمود ،أسماعيل بديوي وعادل عبده ٢٠٠٥م".التصميم الحراري واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في
المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة " ،التقرير النھائي للبحث رقم أ.ت ١٣-١٨-.الممول من قبل مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم والتقنية )(KACST
محمد بن سعد آل حمود ،أسماعيل بديوي وعادل عبده ٢٠٠٣م".التصميم الحراري واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في
المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة " ،التقرير السنوي الثالث للبحث رقم أ.ت ١٣-١٨-.الممول من قبل مدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية )(KACST
محمد بن سعد آل حمود ،أسماعيل بديوي وعادل عبده ٢٠٠٢م".التصميم الحراري واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في
المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة " ،التقرير السنوي الثاني للبحث رقم أ.ت ١٣-١٨-.الممول من قبل مدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية )(KACST
محمد بن سعد آل حمود ،أسماعيل بديوي وعادل عبده ٢٠٠١م".التصميم الحراري واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في
المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة " ،التقرير السنوي األول للبحث رقم أ.ت ١٣-١٨-.الممول من قبل مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم والتقنية )(KACST
محمد بن سعد آل حمود ،أسماعيل بديوي وعادل عبده ١٩٩٩م".التصميم الحراري واستراتيجيات تشغيل أنظمة التكييف في
المساجد في المناطق الحارة الرطبة من المملكة" ،مقترح بحث مقدم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )(KACST
إسماعيل بديوي ومحمد بن سعد آل حمود وعادل عبده ٢٠٠٢م ".قياسات معامل التوصيل الحراري للمواد العازلة تحت درجات
حرارة مختلفة" ،التقرير النھائي للبحث رقم  FT-2000/10المدعوم من لجنة البحوث بالجامعة.
إسماعيل بديوي ومحمد بن سعد آل حمود وعادل عبده ٢٠٠٠م ".قياسات معامل التوصيل الحراري للمواد العازلة تحت درجات
حرارة مختلفة" ،مقترح بحث مقدم للجنة البحوث بالجامعة.

محاضرات مدع ّوة







"بناء ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي :تجرية جامعة الملك فھ د" ،محاض رة م دعوة ،ن دوة "تجوي د أداء مؤسس ات التعل يم الع الي"،
الجھاز الوطني لالعتماد االكاديمي وجودة التعليم ،الكويت ٤ :صفر ١٤٣٧ ،ھـ.
"الجودة في مؤسس ات التعل يم الع الي" ،محاض رة م دعوة" ،الم ؤتمر ال وطني الخ امس للج ودة" ،الھيئ ة الس عودية للمواص فات والمق اييس،
الرياض ٢٨ ،ذو الحجة ١ - ١٤٣٦ ،محرم ١٤٣٧ ،ھـ.
" التقويم واالعتماد األكاديمي" ،محاضرة مدعوة ،الملتقى الثالث لعمداء كليات المجتمع بالمملكه ،جامعة الملك سعود ،الري اض ٢٢ ،ربي ع
الثاني  ١٤٣١ھـ.
" أسس التقويم واالعتماد األكاديمي" ،محاضرة مدعوة ،كلية اآلداب للبنات ،جامعة الدمام ،الدمام ١٠ ،صفر  ١٤٣١ھـ.
" برامج ومبادرات جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في البحث واالبتكار" ،محاض رة رئيس ية ،منت دى التقني ات المتقدم ة ،٢٠٠٩-مدين ة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرياض ٣-١ ،جمادى األولى  ١٤٣٠ھـ.
" تجرب ة جامع ة المل ك فھ د ف ي البح ث والتط وير" ،محاض رة م دعوة ،االجتم اع الس ادس عش ر لمجل س عم داء الھندس ة ف ي الجامع ات
الخليجية ،جامعة الملك فھد ،الظھران ٢٢ ،ربيع الثاني  ١٤٣٠ھـ.


















" دروس مستفادة من تجربة جامعة الملك فھد في التقويم واالعتماد األكاديمي" ،محاضرة مدعوة ،ورشة عمل واسبوع الجودة ،كلي ة ادارة
األعمال ،جامعة الملك سعود بالرياض ٨ ،ربيع الثاني  ١٤٣٠ھـ.
" تجربة جامعة الملك فھ د ف ي التق ويم واالعتم اد األك اديمي" ،محاض رة م دعوة ،ورش ة عم ل تط وير الب رامج األكاديمي ة ،عم ادة الج ودة،
جامعة الملك سعود بالرياض ٦ ،صفر  ١٤٣٠ھـ.
" البحث العلمي :الواقع وتجربة جامع ة المل ك فھ د" ،محاض رة رئيس ية م دعوة ،الم ؤتمر الس نوي الثال ث للبح ث العلم ي" :البح ث العلم ي
والتنمية" ،جامعة البحرين ،البحرين ٢٧-٢٦ ،ذوالحجة  ١٤٢٩ھـ.
" التق ويم المس تمر للب رامج والمق ررات الدراس ية ودوره ف ي ج ودة األداء ف ي التعل يم الع الي" ،محاض رة م دعوة ،الملتق ى األول لمس ؤولي
الجودة واألسبوع التثقيفي ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ٢٨-٢٥ ،شوال  ١٤٢٩ھـ.
" المتطلب ات الدراس ية العام ة ف ي التخصص ات العلمي ة والھندس ية" ،محاض رة م دعوة ،حلق ة نق اش ح ول دور م واد الدراس ات العام ة ف ي
توسيع مفاھيم الطالب ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران ١٩ ،شوال  ١٤٢٩ھـ.
" واقع البحث العلمي في الجامعات الخليجية" ،محاض رة م دعوة ،ن دوة البح ث العلم ي ف ي جامع ات الخل يج :الواق ع والتطلع ات ،جامع ة أم
القرى ،مكة المكرمة ٢٢-٢٠ ،جمادى األولى  ١٤٢٩ھـ.
" تقويم مخرجات البرامج األكاديمية" ،ورشة عمل مدعوة ،أسبوع الجودة التعريفي ،جامعة القصيم ،جمادى األولى  ١٤٢٨ھـ.
" دور التقويم في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي وعوامل نجاحه" ،محاضرة رئيسية مدعوة ،المؤتمر الوطني األول للجودة
في التعليم العالي ،الھيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،كلية اليمامة ،الرياض ،السعودية ١٦ ،صفر  ١٤٢٨ھـ.،
" تقويم المتطلبات الدراسية العامة في جامعة الملك فھد" ،محاضرة مدعوة ،حلقة نقاش حول المتطلبات العامة ،جامعة المل ك فھ د للبت رول
والمعادن ،الظھران ٨ ،ذوالقعدة  ١٤٢٨ھـ.
" تق ويم مخرج ات التعل يم الھندس ي" ،محاض رة رئيس ية م دعوة ،الم ؤتمر ال دولي للتعل يم الھندس ي ،جامع ة القص يم ،القص يم ٢٠ ،ص فر
 ١٤٢٧ھـ،
" التقويم الذاتي للبرامج األكاديمية :دروس من واقع تجربة جامعة الملك فھد" ،محاضرة مدعوة ،جامعة الملك س عود بالري اض ٢٢ ،ربي ع
الثاني  ١٤٢٦ھـ.
" تجربة جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في التقويم واإلعتماد األكاديمي" ،محاضرة مدعوة ،جامعة الملك خال د بأبھ ا ٥ ،ص فر ١٤٢٦
ھـ.
" تنمية مھارات البحث العلمي للطالبات" ،محاضرة مدعوة ،اللقاء التربوي الثاني ،وحدة اإلشراف التربوي ،ادارة التربي ة والتعل يم للبن ات
بالمنطقة الشرقية ٢٨ ،محرم  ١٤٢٦ھـ.
" تجرب ة جامع ة المل ك فھ د للبت رول والمع ادن ف ي التق ويم ال ذاتي للب رامج" ،محاض رة م دعوة  ،ن دوة :مراك ز التق ويم وتوكي د الج ودة ف ي
مؤسسات التعليم العالي :الھيكل والدور والمسؤوليات ،الھيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي،الرياض ٩ ،ذو القعدة  ١٤٢٥ھـ.
" مقدمة في تقويم مخرجات البرامج التعليمية" ،محاضرة ،ورشة عمل التقويم واإلعتماد في التعليم العالي ١٢ ،ذو القعدة  ١٤٢٤ھـ،
جامعة الملك فھد  ،الظھران  ،السعودية.
" التصميم المعماري األمثل للمحافظة على الطاقة في المباني في المناطق الحارة الرطبة" ،محاضرة رئيسية مدعوة ،ورشة عمل
التصميم األمثل للمحافظة على الطاقة في المباني في المناطق الحارة ٢١ – ١٩ ،ربيع األول ١٤٢٢ ،ھـ ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط،
سلطنة عمان.

تنظيم المؤتمـرات والنـدوات















رئيــس اللجنة المنظمة" :الحتفال الجامعة بمناسبة مرور خمسين عاما على انشائھا" ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران،
.١٤٣٤-١٤٣٢
رئيــس اللجنة المنظمة" :يوم البحث العلمي الثاني" ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران ،مايو .٢٠١١
نائب رئيــس اللجنة المنظمة" :المؤتمر العربي حول اآلثار التنموية واالقتصادية لتقنيات النانو" ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن،
الظھران ٢٩-٢٧ ،مارس.٢٠١٠ ،
رئيــس اللجنة المنظمة" :يوم البحث العلمي األول" ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران ،مايو .٢٠١٠
رئيــس اللجنة العلمية" :المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية" ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن،
الظھران ٢١-١٧ ،صفر ١٤٢٩ھـ.
عضــو اللجنة العلمية" :المؤتمر الدولي الثاني للتعليم والتدريب الھندسي" ،الكويت ٢٣-٢١ ،ربيع األول ١٤٢٨ھـ.
معد ومقدم ورشة عمل" :تطوير اھداف ومخرجات البرامج األكاديمية"،ألساتذة جامعة الملك فھد ،الظھران ٢٦ ،شعبان  ١٤٢٧ھــ.
منسق ومعد ومقدم ورشة عمل" :تقويم مخرجات التعليم"،ألساتذة جامعة الملك فھد ،الظھران ١٤ ،شعبان  ١٤٢٥ھــ.
عضــو اللجنة المنظمة لحلقة نقاش" :تحفيز األساتذة والطالب" ،عمادة التطير األكاديمي ،جامعة الملك فھد ٤ ،ربيع الثاني  ١٤٢٥ھـ.
عضــو اللجنة المنظمة لورشة عمل" :التقويم واإلعتماد في التعليم العالي" ،جامعة الملك فھد  ١٢ ،ذو القعدة  ١٤٢٤ھــ.
عضــو اللجنة المنظمة لحلقة نقاش" :البحث العلمي في جامعة الملك فھد :التحديات والفرص"  ١٩ ،ربيع األول  ١٤٢٤ھـ.
رئيــس اللجنة المنظمة للندوة الوطنية األولى عن" :ترشيد وإدارة الطاقة في المباني" ،جامعة الملك فھد ٣٢-٢٢ ،ذوالقعدة  ١٤٢٢ھـ.
عضــو لجنة التسجيل والمالية" :المؤتمر السعودي الھندسي السادس"  ،جامعة الملك فھد ١٤٢٣ ،ھـ.
عضــو اللجنة المنظمة لورشة عمل" :تدريس المواد المتضمنة مشاريع طالبية"  ،جامعة الملك فھد  ١٤١٩ ،ھـ.

المشاركة في لقاءات وورش عمل تطوير المھارات المھنية























ورشة عمل" :القيادة في االعتماد األكاديمي" ھيئة االعتماد األكاديمي للبرامج الھندسية ،الظھران ١٧- ١٣ ،مارس .٢٠١٦
ورشة عمل" :التخطيط االستراتيجي للقياديين االكاديميين" مركز القيادة االكاديمية في التعليم العالي  ،الخبر  ١٣ ،مارس .٢٠١٤
ورشة عمل" :اعادة صياغة القيادة االكاديمية" معھد االدارة العامة  ،الخبر  ١٢ ،ديسمبر .٢٠١٣
ورشة عمل" :استقطاب واستبقاء اعضاء ھيئة التدريس" مركز القيادة االكاديمية في التعليم العالي  ،الخبر  ٦ ،مارس .٢٠١٣
ورشة عمل" :قيادة الفرق البحثية" مؤسسة القيادة في التعليم العالي البريطانية ،الخبر  ١٦-١٥ ،نوفمبر .٢٠٠٩
ورشة عمل ع ن "اس تراتيجيات كتاب ة المقترح ات البحثي ة الناجح ة" مؤسس ة البح ث والتط وير المدني ة األمريكي ة ،الظھ ران١٢-١١ ،م ايو
.٢٠٠٩
ورشة عمل عن "تطوير القيادة األكاديمية" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٦-٥ ،مايو .٢٠٠٩
ورشة عمل عن "االبتكار وترخيص التقنية" وادي الظھران للتقنية ،جامعة الملك فھد  ٢١ ،أبريل .٢٠٠٩
ورشة عمل عن "قياس األداء البحثي" عمادة البحث العلمي ،جامعة الملك فھد  ٩-٨ ،مارس .٢٠٠٩
ورشة عمل عن "ادارة التغيير" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٢٥ ،يناير .٢٠٠٩
ورشة عمل عن "ادارة البحوث"  SRIالدولية ،الدمام ١٢-١٠ ،ديسمبر .٢٠٠٧
ورشة عمل عن "القيادة األكاديمية" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٢-١ ،ديسمبر .٢٠٠٦
ورشة عمل عن "مھارات الدراسة الجامعية" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٧-٣ ،جمادى الثانية  ١٤٢٦ھــ.
ورشة العمل الثانية عن "التخطيط اإلستراتيجي" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ١١-٨ ،ربيع األول  ١٤٢٦ھــ.
مجموعة ورش عمل عن "التعليم والتعلم الفعال" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٢١-١٩ ،رجب  ١٤٢٥ھــ.
ورشة عمل "التغذية الفعالة للتقويم" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ١٤ ،رجب  ١٤٢٥ھــ.
ورشة عمل "التطوير المستمر للبرامج الھندسية" جامعة الملك عبدالعزيز ١٣-١٢ ،ربيع األول  ١٤٢٥ھــ.
ورشة العمل األولى عن "التخطيط اإلستراتيجي" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ٢٤-٢٣ ،صفر  ١٤٢٥ھــ.
ورشة عمل "التطويرالمستمر للبرامج األكاديمية" ھيئة إعتماد البرامج الھندسية  ١٧-١٥ ،ذو القعدة  ١٤٢٤ھـ  ،سنغافورة.
ورشة عمل "تقويم محصالت البرامج والمواد الدراسية" عمادة التطوير األكاديمي ،جامعة الملك فھد  ١٤ ،شوال  ١٤٢٤ھــ.
ورشة عمل "مھارات التفكير الناقد" عمادة التطوير األكاديمي،جامعة الملك فھد  ١٣ -١٠،رجب  ١٤٢٤ھــ.

المجالس  /اللجـــان  /وخدمة المجتمع
المجـالــس:
عضـــو مجلس جامعة الملك فھد للبترول والمعادن
عضـــو مجلس ادارة شركة وادي الظھران للتقنية
الرئيــس المشارك لمجلس التعاون االستراتيجي مع شركة أرامكو السعودية
رئيـــس مجلس البحث العلمي
رئيـــس مجلس الدراسات العليا
نائب رئيس مجلس ادارة مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة
نائب رئيس مجلس ادارة مركز التميز البحثي في البتروكيماويات
نائب رئيس مجلس ادارة مركز التميز البحثي في تقنية النانو
نائب رئيس مجلس ادارة مركز التميز البحثي في التآكل
عضــو مجلس ادارة مركز التميز للتعاون البحثي مع MIT
عضـــو مجلس الدراسات العليا
عضـــو اللجنة االستشارية لكلية تصاميم البيئة

١٤٢٦ھـ -اآلن.
١٤٣١ھـ١٤٣٦ -ھـ.
 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
١٤٢٦ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
١٤٢٨ھـ ١٤٢٩ -ھـ.
١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
١٤٣٠ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٣٢ -١٤٣٠ ،١٤٢٨-١٤٢٥ھـ.
١٤٢٠-١٤١٨ھـ.

لجان الجامعة:
رئيــس اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية
رئيــس اللجنة الدائمة للكتب الدراسية
رئيــس اللجنة االشرافية على التقويم واالعتماد االكاديمي
رئيــس اللجنة االشرافية على معامل الجامعة
رئيــس اللجنة االشرافية على برنامج التبادل الطالبي
نائب رئيــس اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين
نائب رئيــس اللجنة الدائمة لإلبتعاث والتدريب
رئيــس اللجنة االشرافية على البرامج واألنشطة التوعوية بالجامعة
رئيــس اللجنة االشرافية على معامل الجامعة
عضــو لجنة االتصاالت العليا
عضــو لجنة لجنة المخاطر بالجامعة
عضو اللجنة األشرافية لكلية ھندسة البترول وعلوم األرض

 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
 ١٤٣٣ھـ -اآلن.
 ١٤٣٣ھـ -اآلن.
 ١٤٣٣ھـ -اآلن.
 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
 ١٤٣٦ھـ -اآلن.
 ١٤٣٦ھـ -اآلن.
 ١٤٣٢ھـ -اآلن.
 ١٤٣٦ھـ -اآلن.
 ١٤٣٦ھـ -اآلن.

 ١٤٣٦ھـ ١٤٣٧ -ھـ.
 ١٤٣٢ھـ ١٤٣٤ -ھـ.
 ١٤٣٢ھـ ١٤٣٦ -ھـ.
 ١٤٣٥ھـ ١٤٣٦ -ھـ.
١٤٢٦ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٦ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٦ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٣٠ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٩ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٧ھـ ١٤٣٢ -ھـ.
 ١٤٢٨ھـ١٤٢٩-ھـ.
 ١٤٢٨ھـ١٤٢٩-ھـ.
 ١٤٢٨ھـ١٤٢٩-ھـ.
 ٤٢٨ھـ١٤٢٩-ھـ.

رئيــس اللجنة االشرافية لتأسيس كلية ھندسة البترول وعلوم األرض
رئيــس اللجنة المنظمة الحتفال الجامعة بمرور خمسين عاما على انشائھا
رئيــس اللجنة االشرافيه لتطوير كليات الجامعة بحفر الباطن
رئيــس اللجنة االشرافية لفصل كليات الجامعة بالحفر لجامعة حفر الباطن
رئيــس اللجنة الدائمة للبحـــــوث
رئيــس اللجنة الدائمة للمؤتمرات
رئيــس اللجنة الدائمة للكتب والبحوث العربية
رئيــس اللجنة العلمية لمشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية
رئيــس لجنة المشتريات لمشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية
نائب رئيــس اللجنة العلمية لمشاريع مراكز التميز البحثي
عضــو اللجنة الدائمة للتخطيـــط
عضــو اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية
عضــو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين
عضــو اللجنة الدائمة لإلبتعاث والتدريب
عضــو اللجنة الدائمة لشـــؤون األســاتذه
عضــو اللجنة الدائمة للقبول والتقييم األكاديمي
نائـب رئيــس اللجنة الدائمة لشؤون الطالب
عضــو اللجنة االرشادية العليا للبحوث
عضــو اللجنة االشرافية للبرامج البحثية بالجامعة
عضــو اللجنة القيادية لمشروع نظام األعمال "رائد"
عضــو لجنة إدارة نظام األعمال "رائد"
عضــو لجنة الكفاءة األكاديمية
رئيــس لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمادة التطوير األكاديمي
رئيــس لجنة مراجعة متطلبات التعليم العام في المناھج الجامعية
رئيــس لجنة تقويم البرامج
نائب رئيــس لجنة إختبار القبول بالجامعة )مركز الرياض(
نائـب رئيــس لجنة البحوث بالجامعة
عضــو مجلس الدراسات العليا
عضــو لجنة التطوير األكاديمي
رئيــس لجنة تقييم وإختيار مقاول صيانة وتشغيل أجھزة التكييف بالجامعة
عضــو لجنة مراجعة لوائح جائزة التميز في التدريس بالجامعة
عضــو لجان ترقية أعضاء ھيئة تدريس
عضــو لجنة إعداد لوائح اإلختبارات التحصيلية لطالب الجامعة
رئيــس اللجنة المنظمة للندوة األولى عن :ترشيد وادارة الطاقة في المباني
عضو لجنة اختبارات القبول بالجامعة
عضو اللجنة المنظمة لورشة عمل تدريس المواد المتضمنة مشاريع طالبية
عضو لجنة مراجعة وتطوير دليل الدراسات العليا بالجامعة
رئيس/عضو لجنة تحرير مجلة أضواء بحوث الجامعة
عضو لجنة مراجعة وتطوير تقييم تدريس األساتذة بالجامعة
عضو لجنة برامج التعليم المستمر بالجامعة
عضو لجنة نزاھة الطالب العلمية بالجامعة
عضو لجنة التسجيل والمالية للمؤتمر السعودي الھندسي السادس

١٤١٩-١٤١٨ھـ ١٤٢١ ،ھـ.
١٤١٧ھـ.
١٤٢٧ھـ١٤٢٩-ھـ.
١٤٢٩ھـ -اآلن
 ١٤٢٧ھـ١٤٢٩-ھـ.
 ١٤٢٧ھـ١٤٢٩-ھـ.
 ١٤٢٦ھـ١٤٢٧-ھـ.
 ١٤٢٦ھــ.
 ١٤٢٦ھــ.
 ١٤٢٣ھـ ١٤٢٥-ھــ.
 ١٤٢٥ھــ.
 ١٤٢٣ھـ١٤٢٥-ھـ.
 ١٤٢٦ھـ١٤٢٨-ھـ.
 ١٤٢٤ھـ١٤٢٥-ھـ.
١٤٢٥ھـ.
 ١٤٢٤ھـ١٤٢٥-ھـ.
١٤٢٥ ،١٤٢٣ ،١٤٢٠ھـ.
١٤٢٤ھـ.
 ١٤٢١ھـ١٤٢٢-ھـ.
 ١٤١٨ھـ١٤٢٣-ھـ ١٤٢٦ ،ھـ.
١٤١٩ھـ.
١٤١٩ھـ.
١٤٢١ ،١٤٢٠ھـ.
 ١٤٢٢-١٤٢٠ھـ.
١٤٢٠ھـ ١٤٢٢ ،ھـ.
١٤٢١ھـ.
١٤٢٣ھـ.

رئيس لجنة اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة
رئيس لجنة شؤون الطالب بكلية تصاميم البيئة
رئيس لجنة جائزة التميﱠز في التدريس واإلرشاد األكاديمي بالكلية
رئيس لجنة التعليم المستمر بكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة البحوث بكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة المعارض بكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة التعليم المستمر بكلية تصاميم البيئة
منسق السالمة لكلية تصاميم البيئة
عضو اللجنة المنظمة لليوم المفتوح لخريجي الكلية

١٤١٥ھـ.
 ١٤١٩ھـ.
 ١٤٢٢ ،١٤٢١ ،١٤١٦ھـ
١٤٢٠ھـ ١٤٢٢ ،ھـ.
 ١٤١٧ھـ.
١٤١٧–١٤١٥ھـ.
 ١٤١٩ ، ١٤١٦ھـ.
١٤١٨-١٤١٥ھـ
 ١٤١٨ھـ.
 ١٤١٩ھـ .

لجان الكلية:

عضو لجنة شئون الطالب بكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة إعداد الكتاب السنوي لكلية تصاميم البيئة
عضو لجنة إعداد مقترح لوائح مزاولة المھنة ألساتذة كلية تصاميم البيئة

 ١٤٢١ – ١٤٢٠ھـ.
 ١٤٢١ھـ.
 ١٤٢٤ھـ.

عضو مجلس قسم الھندسة المعمارية
رئيس لجنة تطوير مناھج الدراسات الجامعية بقسم الھندسة المعمارية
رئيس لجنة تطوير مناھج الدراسات العليا بقسم الھندسة المعمارية
رئيس لجنة تأسيس وتطوير دبلوم ھندسة وادارة المنشآت
رئيس لجنة الكتب بقسم الھندسة المعمارية
عضو لجنة الكتب والحاسب اآللي بقسم الھندسة المعمارية
عضو لجنة البحوث والمعامل بقسم الھندسة المعمارية
عضو لجنة االعداد لزيارة ھيئة  ABETلتقييم واعتماد برنامج الھندسة المعمارية
رئيس لجنة تقويم وتطوير أنظمة البرنامج التعاوني لطالب الھندسة المعمارية

 -١٤١٥اآلن
١٤١٨-١٤١٥ھـ.
١٤٢٢-١٤١٨ھـ
١٤٢١ھـ
 ١٤٢٢/١٤٢١ھـ
١٤٢٠-١٤١٦ھـ
١٤١٨-١٤١٦ھـ
 ١٤٢١ھـ
 ١٤٢٤ھـ

لجان القسم :

لجان خارج الجامعة:
عضــو اللجنة االشرافية على مراكز التميز البحثي الوطنية في الجامعات السعودية ،وزارة التعليم العالي ١٤٣١ -١٤٢٧ ،ھـ.
عضــو لجنة وضع معايير استحقاق حوافز التميز في البحث العلمي ألساتذة الجامعات ،وزارة التعليم العالي ١٤٣٠ ،ھـ.
عضــو لجنة مراجعة لوائح التقويم واإلعتماد األكاديمي في المملكة ،الھيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي ١٤٢٥ ،ھـ.
رئيــس لجنة مركز محايل عسير الختبار القدرات العامه ) ٤مرات( ،المركز الوطني للقياس والتقويم١٤٢٥ -١٤٢٤ ،ھــ .
عضــو لجنة مركز الظھران الختبار القدرات العامه ،المركز الوطني للقياس والتقويم١٤٢٦ ،ھــ .
عضــو لجنة تحكيم مسابقة تصميم مشروع المبنى الرئيسي للھيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض ٢٣-٢١ ،ذوالحجة ١٤٢٣ھـ.
ممـثـل الجامعة في لجنة مشروع إعداد قواعد المتاحف الجامعية بوزارة التعليم العالي ١٤٢٥ - ١٤٢٤ ،ھـ
ممـثـل الجامعة في اللجنة المكونة بأمر سمو أمير المنطقة الشرقية إلنھاء خالف أرض الصبﱠانية ،أمانة مدينة الدمام ١٤١٧ھـ.

لجان أخرى:
رئيس/عضــو العديد من اللجان األخرى على مستوى القسم والكلية والجامعة ،منذ عام  ١٤١٥ھـ حتى تاريخه.

المشاركة في المؤتمـرات والنـدوات













صفر  ١٤٣٧ھـ
ذو الحجة 1436ھـ
جمادى األولى ١٤٣٦ھـ
صفر ١٤٣٦ھـ
جمادى األولى ١٤٣٠ھـ
ذوالحجة  ١٤٢٩ھـ
شعبان  ١٤٢٥ھــ
 ٦ربيع األول  ١٤٢٥ھــ
ذو القعدة  ١٤٢٤ھــ
 ٢٧-٢٦شعبان  ١٤٢٤ھـ
شوال  ١٤٢٨ھـ
 ١٦-١٥صفر  ١٤٢٨ھـ






 ٤-٢ربيع األول  ١٤٢٦ھـ
 ٢١-١٩الحجة  ١٤٢٥ھـ
 ٢٩-٢٧جمادى ١٤٢٢ -٢ھـ
 ٩ذوالقعدة  ١٤٢٥ھــ







شوال  ١٤٢٥ ٢٢-٢١ھــ
 ٢٩صفر ٢ -ربيع  ١٤٢٥ھـ
 ٢٣-٢١شوال  ١٤٢٤ھـ
 ١٣-١٠شوال  ١٤٢٣ھـ
 ٢٩-٢٧شعبان  ١٤٢٣ھـ





 ٢٧-٢٥محـرم  ١٤٢٣ھـ
 ٢٣-٢٢ذوالقعدة  ١٤٢٢ھـ
 ٢٠-١٩ربيع أول  ١٤٢٢ھـ

"ندوة تجويد أداء مؤسسات التعليم العالي" ،الجھاز الوطني لالعتماد االكاديمي وجودة التعليم ،الكويت.
"المؤتمر الوطني الخامس للجودة" ،الھيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ،الرياض.
"القمة العالمية لمستقبل الطاقة" ،ابوظبي ،االمارات العربية المتحدة.
"المنتدى العالمي للتعليم الھندسي" ،دبي ،االمارات العربية المتحدة.
"منتدى التقنيات المتقدمة" ،٢٠٠٩ ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرياض.
"المؤتمر السنوي الثالث للبحث العلمي :البحث العلمي والتنمية" ،جامعة البحرين ،البحرين.
ورشة عمل "التعلم األلكتروني في التعليم العالي" عمادة التطوير األكاديمي،جامعة الملك فھد.
ورشة عمل "الترخيص واإلعتماد في التعليم العالي" الھيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي،الرياض.
ورشة عمل "التقويم واإلعتماد في التعليم العالي" عمادة التطوير األكاديمي،جامعة الملك فھد.
مؤتمر الجودة في التعليم العالي _  ،٢٠٠٣الجامعة األمريكية في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
"الملتقى األول للجودة في الجامعات السعودية" ،جامعة االمام محمد بن سعود ،الرياض ،السعودية.
"المؤتمر الوطني األول للجودة في التعليم العالي" ،الھيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،كلية
اليمامة ،الرياض ،السعودية.
"المؤتمر الخامس لجودة التعليم العالي" ،جامعة البحرين ،البحرين.
ورشة عمل "تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبدﷲ حول التعليم العالي" جامعة الملك عبد العزيز ،جدة.
المؤتمر السابع ألدارة وصيانة المنشآت  ،دبي ،االمارات العربية المتحدة.
ورشة عمل "مراكز التقويم وتوكيد الج ودة ف ي مؤسس ات التعل يم الع الي :الھيك ل وال دور والمس ؤوليات" الھيئ ة
الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي،الرياض.
ورشة عمل "التقويم الذاتي في مؤسسات التعليم العالي" إتحاد الجامعات العربية،عمان ،األردن.
ندوة العزل الحراري وأھمية تطبيقه في دول الخليج العربي ،الرياض.
ندوة إعتبارات السالمة في المشاريع ،الھيئة السعودية للمھندسين ،الخبر ،المملكة العربية السعودية.
المؤتمر السعودي الھندسي السادس ،جامعة الملك فھد ،الظھران.
ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ومشكالت البناء فيھا ،وزارة األشغال العامة واإلسكان،
الرياض.
المؤتمر الدولي الثاني ألبحاث الطاقة  ،جامعة الكويت  ،الكويت.
الندوة األولى عن ترشيد وإدارة الطاقة في المباني ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،الظھران.
ورشة عمل التصميم للمحافظة على الطاقة في المباني بالمناطق الحارة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط،
عمان



















 ١٢-١١ربيع أول  ١٤٢٢ھـ
 ٢٨-٢٥ذوالقعدة  ١٤٢٢ھـ
 ١٨-١٦شعبان  ١٤٢١ھـ
 ١٨-١٦ذوالقعدة ١٤٢٠
 ٢٤أكتوبر ١٩٩٩م
 ٤-١مارس ١٩٩٩م
 ٣- ٣١فبراير ١٩٩٩م
 ٢٨نوفمبر ١٩٩٨م
 ٢٨-٢٢يونيو ١٩٩٨م
 ٢٤-٢٢فبراير ١٩٩٨م
 ١٧–١٥ديسمبر ١٩٩٧م
 ٢٧–٢٦نوفمبر ١٩٩٧م
 ١٩–١٧نوفمبر ١٩٩٧م
 ٢٣–٢٠سبتمبر ١٩٩٧م
 ٨– ٥نوفمبر ١٩٩٥م
 ٣٠-٢٧نوفمبر ١٩٩٤م
 ٢٠-١٩مايو ١٩٩٤م

ندوة ترشيد الطاقة ،أرامكو السعودية ،الظھران.
مؤتمر الشارقة للطاقة الشمسية ،جامعة الشارقة ،الشارقة ،األمارات العربية المتحدة.
ندوة البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي_ الواقع والتحديات والتطلعات ،الرياض.
ندوة المھندس الخليجي وطموحات القرن الجديد ،الرياض.
ندوة إدارة الطاقة في الصناعة ،الغرفة التجارية الصناعية بالدمام.
المؤتمر السعودي الھندسي الخامس  ،جامعة أم القرى  ،مكة المكرمة.
الندوة العالمية لعمارة المساجد  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
ندوة ناطحات السحاب:عمارة القرن الـ  ،٢١الجمعية السعودية لعلوم العمران،الرياض.
اللقاء السنوي لجمعية مھندسي التدفئة والتكييف والتھوية األمريكية  ،تورنتو  ،كندا.
ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية  " ،رؤية مستقبلية "  ،الرياض.
الندوة الثانية للبيئة والصحة  ،مستشفى الملك فھد ،جده.
ندوة تأصيل العمارة المحلية في التعليم المعماري  ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
المؤتمر الوطني الخامس عشر للحاسب اآللي،جامعة الملك فھد ،الظھران.
مؤتمر التنمية وآثارھا على البيئة  ،الرياض.
المؤتمر الھندسي السعودي الرابع– جامعة الملك عبد العزيز– جدة ،جمادى الثانية ١٤١٦ھـ
الندوة السعودية الثانية الستخدام الطاقة والمحافظة عليھا– جامعة الملك فھد ،الظھران.
الندوة التاسعة لتحسين أداء نظم المباني في المناطق الحارة الرطبة– آرليجتون ،تكساس ،أمريكا.

