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التحصيل العلمي
حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1403هـ والماجستير في الهندسة المدنية
(تخصصصصص هندسصصصة النمل) عام 1405هـصصصصصصصصصص من جامعة البترول والمعادن .م حصصصصل على شصصصهادة
الدكتوراه في نفس التخصص عام 1410هـ من جامعة والية ميشيغان األمريكية.

التخصص
هندسصصة المرور أنظمة النمل الذكية السصصالمة المرورية دراسصصة ت ير المنشصصمت العمرانية على
حركة المرور.

التراخيص المهنية
مستشار في الهندسة المدنية من الهيئة السعودية للمهندسين.

الوظيفة
أسصصصصصصصتاذ النمل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمشصصصصصصصر العام على الخدمات (الرئيس
التنفيذي للعمليات وكبير وكبير الموظفين الماليين) وشصصصصصصغل منصصصصصصصب عميد التيوير األكاديمي في
الجامعة (1436-1440هـصصصصصصصصص) كما عمل كرئيس لمسصصصم الهندسصصصة المدنية في نفس الجامعة (-1431
 1436هـصصصصص) .ورأس لجنة السالمة المرورية في الجامعة (1430-1420هـصصصصص) .وشارك كرئيس أو
عم
عضصصصو لجنة في ( )11رسصصصالة دكتوراه و ( )18رسصصصالة ماجسصصصتير كما أدار ( )14مشصصصرو مد َ
وشارك كباحث في ( )14مشرو آخر.
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مجالس اإلدارة







نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجمع واحة األعمال (1440هـ حتى اآلن).
نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات األعمال (1440هـ حتى اآلن).
عضو مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعان (1439-1436هـ).
عضو المجلس االستشاري الدولي لعمادة التيوير األكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
(  1439 -1438هـ).
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسالمة المرورية ( 1437 -1433هـ).

اللجان الوطنية






عضو الجمعية السعودية للسالمة المرورية.
عضو اللجنة الوينية لسالمة المرور – مدينة المك عبد العزيز للعلوم والتمنية (1433-1412هـ).
عضو اللجنة التنفيذية لالستراتيجية الوينية للسالمة المرورية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتمنية ( 1432 – 1430هـ).
عضو اللجنة العلمية لمنتدى السالمة المرورية األول وال اني وال الث والرابع – الجمعية السعودية
للسالمة المرورية (  1432 -1431هـ).
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الويني ال اني للسالمة المرورية 1424هـ.

النشر المحكم
نشصصصصصصصر ( )38بح ا علم يا في دوريات محك مة و ( )30ورقة علم ية محك مة في مؤتمرات محل ية
وعالمية وعدد كبير من التمارير الفنية واألدلة التعليمية والمماالت الهندسية.

االستشارات الفنية
عمل كمستشار غير متفرغ لشركة أر .جي .بي .ك لالستشارات الهندسية (الخبر المملكة العربية
ال سعودية) 1425هـصصصصصصصص .و م م ست شار غير متفرغ ل شركة سكادو (مهند سون ا ست شاريون/الخبر
المملكة العربية السصصعودية) 1427هـصصصصصصصص .كما عمل مسصصتشصصارا غير متفرغ لشصصركة راديكون الخليج
(مهندسون استشاريون/الخبر المملكة العربية السعودية) 1428هـ ومستشارا غير متفرغ لشركة
فيصل الحجيالن (مهندسون استشاريون/الخبر المملكة العربية السعودية) هـصصص 1429هـصصص و عمل
مسصتشصارا غير متفرغ لشصركة زهير فايز (مهندسصون اسصتشصاريون/جدة المملكة العربية السصعودية)
 1430هـصصصصصصصصصصصصص كما عمل مسصصصصصصتشصصصصصصارا غير متفرغ لشصصصصصصركة ماسصصصصصصتنج ات دي بي (مهندسصصصصصصون
استشاريون/الخبر المملكة العربية السعودية) 1436هـ.
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دارسة جدوى إقامة برنامج تحضيري لت هيل اليالب المبتع ين في اللغة اإلنجليزية لصالح
وزارة التعليم 1439هـ (مدير المشرو ).
نموذج لتوقع اختيار وسائل النمل على جسر الملك فهد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن,
1436هـ (مدير المشرو ).
الدراسة المرورية لمجمع اكوان السكني لصالح شركة مبان لالست مار العماري1436 ,هـ
(مدير المشرو ).
خصائص السائق الوافد وعالقته بالسالمة المرورية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتمنية
( 1435مدير المشرو ).
دراسة االستخدام األم ل للمساحات والتحكم في حركة المرور ومنيمة الشحن لمصنع
"شرق" الجبيل الصناعية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.1433,
دليل السالمة للنمل البري في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتمنية (1432مدير المشرو ).
يريمة ممترحة لتمسيم الحركة المرورية خالل اليوم باستخدام يريمة المجموعات اإلحصائية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن1430 ,هـ (مدير المشرو ).
أسباب انفجار اإليارات في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتمنية1427 ,هـ (مدير مشرو ).
الحوادث المرورية الناتجة عن نمل المعلمات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتمنية 1424هـ.
دراسة االستخدام األم ل للمساحات والتحكم في حركة المرور لمصنع بتروكيميا في مدينة
الجبيل الهيئة الملكية للجبيل وينبع1424 ,هـ.
دراسة االستخدام األم ل للمساحات والتحكم في حركة المرور لمصنع كيميا في مدينة الجبيل
الهيئة الملكية للجبيل وينبع1420 ,هـ (مدير مشرو ).
دراسة التحكم في الحركة المرورية لمصنع حديد في مدينة الجبيل الهيئة الملكية للجبيل
وينبع1419 ,هـ (مدير مشرو ).
أسباب المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتمنية1418 ,هـ.
تيوير نموذج ويني للنمل في المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتمنية1412 ,هـ.

الجوائز وشهادات التقدير
حصصصل على عدد من الجوائز والتمديرات من أهمها جائزة صصصاحب السصصمو الملكي بندر بن سصصليان
بن عبد العزيز للتفوق العلمي (1410هـصصصصصصصص) وجائزة التميز في قيادة فريق البحث العلمي من معهد
البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1422هـصصصصصصص) وجائزة التميز في التدريس من كلية
العلوم الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1426هـ) وجائزة التميز في التدريس من
كلية الهند سة التيبيمية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1427هـصصصصصصصص .وجائزة التميز كع ضو
فريق بح ي من معهد البحوث (مشصصصصصصصرو  )CEW 235من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
1435هـ.
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