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 أستاذ  :الرتبة العلمية 

 ـ جامعة الملك  والتنمية المستدامة أستاذ التخطيط الحضري واإلقليمي :المنصب الوظيفي 

 فهد للبترول والمعادن

 :الشهادات العلمية 

مجال األنظمة الحضرية وسياسات ( التخطيط الحضري واإلقليمي  - )م ١٩٨٨يونيو ( ة دكتوراه فلسف ♦

  وسترن ـ ايفانستون ـ الينوي ـ الواليات المتحدة األمريكيةثجامعة نور- )التخطيط

جامعة بنسلفانيا ـ  - مجال تخطيط المدن واألقاليم )م ١٨٨٣أغسطس ( ماجستير تخطيط المدن  ♦

 األمريكيةت المتحدة فيالدليفيا ـ الواليا

 )م١٩٨٠يونيو ( ـ الهندسة المعمارية ) مع مرتبة الشرف( بكالوريوس علوم  ♦

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ـ الظهران ـ المملكة العربية السعودية 
 

 :مجاالت التخصص واالهتمامات العلمية 

 سياسات التنمية والبيئية اإلدارة و  االستراتيجيالتقييم البيئي ♦

 التنمية المستدامةو  واإلقليميالتخطيط الحضري ♦

 النماذج الحضرية في التخطيط ♦

  والتصميم الحضري المعماريةلهندسةا ♦

 



٢  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

 :الخبرة األكاديمية 
 )م٢٠٠٧مايو (أستاذ التخطيط الحضري والتنمية المستدامة  ♦

  )م٢٠٠٧ مايو – م١٩٩٦أبريل (أستاذ التخطيط الحضري واإلقليمي المشارك بقسم تخطيط المدن واألقاليم  ♦

 )م ١٩٩٦م ـ أبريل ١٩٨٨(أستاذ التخطيط الحضري واإلقليمي المساعد  ♦

م ـ ١٩٨٣سبتمبر ( جامعة نورث وسترن أمريكا ( طالب دراسات عليا ببرنامج التخطيط الحضري واإلقليمي  ♦

 )م١٩٨٨أغسطس 

م ـ أغسطس ١٩٨١سبتمبر (طالب دراسات عليا بقسم تخطيط المدن واألقاليم بجامعة بنسلفانيا ـ أمريكا  ♦

 )م١٩٨٣

م ـ ١٩٨٠يونيو (  المملكة العربية السعودية -معيد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن  ♦

  )١٩٨١سبتمبر 

 

  : السابقةالمناصب الوظيفية

  م١٩٩٠منسق أعمال كلية تصاميم البيئة ، صيف عام  ♦

م ١٩٩١سبتمبر ( جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . كلية تصاميم البيئة رئيس قسم تخطيط المدن واألقاليم ـ  ♦

 )م ١٩٩٦ـ سبتمبر

م ـ ١٩٩٤سبتمبر ( جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . رئيس قسم العمارة بالنيابة ـ كلية تصاميم البيئة  ♦

 ) .م ١٩٩٤ديسمبر 
 
 

 :الخبرة العملية 

 )م ١٩٧٦سبتمبر ٩يونيو ـ ١٢( قسم تخطيط وصيانة االحياء ـ ارامكو  ♦

 )م ١٩٧٧ سبتمبر ٤ يونيو ـ ٥(قسم تطوير  خدمات األحياء والمشاريع ـ ارامكو  ♦

 )م ١٩٧٩ أغسطس ٣١ -ا ( التدريب الصيفي ـ مجموعة المشاريع ـ سي آر أس هيوستن ـ امريكا  ♦

 )م ١٩٨٢ يوليو ٣١يونيو ـ ١( قسم تخطيط المرافق ارامكو  ♦

 )م١٩٨٤ أغسطس ٣١ يوليو ـ ١( كو قسم تخطيط المرافق ارام ♦

 )م ١٩٩٦يوليو ـ سبتمبر (  ـ جامعة أكسفورد ، بريطانيا  البيئةثيراتأ وحجة تقويم التـزائر،باحث  ♦

 )م١٩٩٩يونيو ـ سبتمبر(، اسكتلندا  قسم التخطيط البيئي ـ جامعة ستراثكاليد زائر،باحث  ♦

 

 :الجمعيات العلمية 

   ) APA(عضو الجمعية األمريكية لتخطيط  ♦

 )   IAIA(عضو المنظمة العالمية للتقويم البيئي  ♦

  )ISCARP(عضو الجمعية العالمية لمخططي المدن واالقاليم  ♦

  )ULI( عضو معهد األراضي الحضرية  ♦

 عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران ♦



٣  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

  :التدريس 

 :منهاتدريس مواد في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

 ( ED 331)ياالقتصاد الحضر ♦

 ( CP 454  ) الطرق الكمية في التخطيط والتصميم ♦

 ) CRP 530(  مشروع التخطيط الشامل ♦

 ) CRP 563( الجوانب الثقافية والطبيعية للمدينة اإلسالمية  ♦

 ) CRP 522( علم االجتماع الحضري والريفي  ♦

 ) CRP 540( مشروع التخطيط النهائي  ♦

 ) CRP 523( االقتصاد الحضري المتقدم  ♦

 CRP 502)(  التخطيط اتنظري ♦

 CRP 502تشريعات وقوانين التخطيط  ♦

 CRP 503تخطيط استعماالت األراضي  ♦

 ) CRP 500( التدريب الصيفي  ♦

 )  (ARC 433التصميم في المناطق القاحلة  ♦

 ) ARC 452( والثقافية في التصميم االجتماعيةالعوامل  ♦

  )ARC 400(التحضير لمشروع السنة النهائية في العمارة  ♦

 

 :االشراف على مشاريع التخطيط النهائي 

 تم اختيار  (، ) م١٩٨٩ -١٩٨٨( مشرف على مشروع القسم للمسابقة العالمية لمدن المسـتقبل  ♦

 ٠) مشروعا من مختلف دول العالم للمعرض العالمي المتنقل  ) ٣٩(المشروع ضمن 

 التركيبة السكانية في بيئة انتقاليه ♦

 الترفية في منطقة األحساء ♦

 التنمية القروية من خالل دمج المستوطنات ♦

 الصناعية التخطيط لمدينة الجبيل إرشادات ♦

 استخدام نماذج النقل ونظم المعلومات الجغرافية لتصميم خطوط النقل ♦

 إدارة التطوير والتنمية في منطقة الرياض ♦

 

 :الدورات القصيرة 

 

 ) م ١٩٨٨ نوفمبر ١٦ ـ ١٢( منسق لدورة التخطيط الشامل  

 ) م ١٩٩٠ يناير ١٠ ، ٦( ق لدورة ادارة االشغال العامة منس 

 ) م ١٩٩١ ديسمبر ٢٢ ـ١٨( تدريس في دورة تطوير المخططات للمدن الصغيرة والقرى  

 ) م١٩٩٢ ديسمبر ٣٠ ـ ٢٦( تدريس في دورة طرق التخطيط للمدن  

 ) م ١٩٩٧ يونيو ٤ مايو ـ٣١( منسق لدورة التأثيرات البيئة  



٤  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

 :البحوث 

 ات المحكمة الدوري

 ـ ٦٦ م صفحة ١٩٨٨لعام  ٤ مجلد تصاميم البيئة دورية كلية األسالمية ـالجوانب الطبيعية والثقافية للمدينة  

٧٣ 

نموذج ديناميكي للتركيبة الفراغية للمدن ـ العوامل المؤثرة في تركية مدن دول الخليج العربية مممجلة  

 ٨٩ ـ ٦٩ م صفحة ١٩٩٢ ، أبريل ٦٥ رقم ١٧ت ، مجلد دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكوي

  .١٤٧ ـ١٣٧صفحة ) م ١٩٩٣ (٣ ، رقم ١٧اختيار السكن في بيئة انتقالية هبيتات انترناشونال ، مجلد  

  ( ٤ رقم ٣١مالئمة مفاهيم المجاورات السكنية التقليدية لتخطيط مجاورات سكنية عصرية جيوجونرال  ، مجلد  

 ٤٠٠ ـ ٣٩٣فحة ، ص) م ١٩٩٣ديسمبر 

  م١٩٩٦تقييم اآلثار البيئية وتخطيط استعماالت األراضي مجلة البيئة في الشرق االوسط  

  م١٩٩٦ ٢ رقم ١توزيع حجم المدن في النظام الحضري بالمملكة مجلة دراسات التخطيط العالمية ، مجلد  

استعماالت  األراضي المجلة العرلية نظام فراقي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم اتخاذ القرار بخصوص  

 م١٩٩٦ ، اكتوبر ٤ ، رقم ٢١للعلوم والهندسة  ، مجلد 

 ، ٢ رقم ١٠٥تأثير الحياة الحضرية على عمال جنوب اسيا العاملين في المملكة مجلة الراسات األسيوية مجلد  

  م١٩٩٦

 أغسطس ٣ رقم ٣١ت المختلفة  مجلد التحضير والجريمة ـ دراسة مقارنة لثقافات مختلفة دورية ابحاث الثقافا 

١٩٩٧ 

التعلم مفاهيم التخطيط التقليدية مجلة جامعة الملك سعود العمارة والتخطيط ، مجلد  : ٢١تخطيط المجاورات السكنية في القرن  

 م١٩٩٩ ، ١١

 م٢٠٠٢، ٢، رقم ١٩، مجلد citiesتطوير مدنا مستدامة في األقاليم القاحلة، دورية المدن  

 Environment and ، دورية البيئة والتخطيط  منهجية في التخطيط الحضري المستدام: ة اتخاذ القراراتتصوير عملي 

Planning B : م٢٠٠٢  ،٢٩التخطيط والتصميم، مجلد 

 International Journal of  العالمية لإلدارةدوريةطرق فاعلة إلدارة المناطق الحضرية باستخدام التقنيات المتطورة، ال 

Management  م٢٠٠٣، ٣٠٥-٢٩٤، ٣، رقم ٢٠، مجلد 

تطبيق تقويم االستراتيجيات البيئية في أمانات وبلديات المملكة العربية السعودية، دورية تخطيط وإدارة البيئة : المدن المستدامة 

Journal of Environmental Planning and Management م٢٠٠٤، مارس ٣١١-٣٠٣، ٢، رقم ٤٧، مجلد. 
  

 Nkwenti Danjuma and Alshuwaikhat, H. "GIS, Sustainability and Emerging Theories: Towards 
Pragmatism and Collaboration in Redressing Urban Challenges," European Spatial Research 
and Policy, Vol. 11, No. 2, pp.57-69, 2004. 

 
 Alshuwaikhat, H. "Strategic environmental assessment can help solve environmental impact 

assessment the failures in developing countries ," Environmental Impact Assessment Review, 
Vol. 25, pp. 307-317, 2005 

 
 Alshuwaikhat, H. and Y. Aina "Sustainable Planning: The need for strategic environmental 

assessment-based municipal planning in Saudi Arabia,"  Journal of Environmental Assessment 
Policy and Management (JEAPM), Vol. 17, No.3, pp.387-405, 2005. 
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 Alshuwaikhat, H. and Y. Aina "GIS-based urban sustainability assessment: The case of 

Dammam City, Saudi Arabia" Accepted Local Environment: The International Journal of 
Justice and Sustainability , Vol. 11, No. 2, pp. 141-161, April 2006. 

 
 Alshuwaikhat, H., Y. Aina and S. Rahman "Integration of Urban Growth Management and 

Strategic Environmental Assessment to ensure Sustainable Urban Development" International 
Journal of Sustainable Development and Planning,  Vol. 1, No. 2, pp. 1-11, 2006. 

 
 Salama, A. and Alshuwaikhat, H. "A Trans-disciplinary Approach for a Comprehensive 

Understanding of Sustainable Affordable Housing," Global Built Environment Review 
(GBER), Vol. 5, No. 3, pp. 35-50, 2006. 

 
 Alshuwaikhat, H. "Developing Spatial Planning Guidance for Achieving Sustainable Urban 

Development," Accepted and to appear in Global Built Environment Review (GBER), Vol. 5, 
No. 3, pp. 51-66, 2006. 

 
 Alshuwaikhat, H. and I. Abubaker " Towards a Sustainable Urban Environmental Management 

Approach (SUEMA): Incorporating Environmental Management with Strategic Environmental 
Assessment  (SEA)" Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 50, No. 2, pp. 
257-270, March 2007. 

 
 Alshuwaikhat, H., Y. Aina and S. Rahman " The rationale for SEA to overcome inadequacy of 

environmental assessment in Bangladesh,"  The Journal of Environment and Development, 
Vol. 16, No. 2, pp. 227-246, June 2007. 

 
 

 :أوراق علمية في المؤتمرات 

 

مزاولة مهنة التخطيط الحضري في اقسام التخطيط التابعة للمكاتب الحكومية والخاصة في المملكة  .١

  .١٩٩٢ فبراير ٢٤ندوة ومعرض تصاميم البيئة ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة ، 

 يوليو ٨المي الخامس لألسكان  ، مونتريال ، كندا    اختيار السكن في بيئة انتقالية ، المؤتمر الع .٢

 . م ١٩٩٢

منهج بديل  ، الندوة الجغرافية الرابعة ، جامعة  أم القرى ـ مطة : اتجاهات الجغرافيا الحضرية  .٣

  م١٩٩٢ ديسمبر ٢٦ ـ ٢٤المكرمة 

ورها في مناهج التخطيط الحضي االكاديمية ودورها في خطط التنمية ، ندوة التخطيط الحضري ود .٤

 . م ١٩٩٣ اكتوبر ١٨ ـ ١٥التنمية  ، القاهرة ـ مصر 

المعماريون واستخدام الدراسات السلوكية ، المفرض السنوي لتصاميم البيئة ، جامعة الملك عبد  .٥

 . م ١٩٩٤ يونيو ١٤العزيز بجدة ، 

اج مالئمة مفاهيم المجاورات السكنية التقليدية لتخطيط زحدات سكنية عصرية ، مؤتمر االتح .٦

 . م ١٩٩٤ سبتمبر ١٩  ، اديمونتون ، كندا ٩٤العالمي لالسكان والتخطيط 



٦  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

منهج علمي لتحديد خصائص العمارة الخليجية ، ندوة المحافظة على التراث العمراني الخليجي  .٧

 . م ١٩٩٤ أكتوبر ٣ـ ١الدوحة ، قطر  

دور المخططين في مشاريع المدن الصحية ، مؤتمر المدن الصحية في دول الخليج العربية ، دبي ،  .٨

 . م ١٩٩٤ نوفمبر  ٢٨ ـ ٢٦دولة األمارات العربية المتحدة 

 م ١٩٩٦ يناير ١١ ـ ٨المدن الصحية ، المؤتمر الوطني األول عن التلوث البيئي والصحة ، جدة  .٩

. 

في تطوير منهج تقنية التشييد بالكلية التقنية بأبها  ـ مثال لدور الخبرات مساهمة كلية تصاميم البيئة  .١٠

 مارس ـ ٣١٠الوطنية في تطوير مناهج الكليات التقنية ـ ندوة الكليات التقنية والتنمية  ، الرياض 

 . م١٩٩٦ أبريل  ٣

م ١٩٩٦نبولشارك في مؤتمر مركز االمم المتحدة للمستوطنات البشرية بعنوان قمة المدن في اسطا .١١

. 

 ١٠ ـ ٨ندوة التأهيل البيئي دولة الكويت . مفهوم مشاريع المدن الصحية في التخطيط البيئي  .١٢

 . م ١٩٩٦أبريل 

 ديسمبر ١٧ ـ١٥المؤتمر الثاني للبيئة والصحة ، جدة . الحاجة الى برامج أكاديمية في البيئة  .١٣

 . م ١٩٩٧

 ك تقويم اإلستراتيجيات البيئة في الدول  تقويم التأثيرات البيئية وتخطيط استعماالت األراضي .١٤

 .م ١٩٩٩ يونيو ١٩ ـ ١٥ ، قالسقو ، اسكتلندا  ، ٩٩مؤتمر المنظمة العالمية للتأثيرات . النامية 

تطوير مفهوم االستفادة االقتصادية من دراسة الجوانب البيئية  مؤتمر المنظمة العالمية للتأثيرات  .١٥

 . هـ ١٤٢١ / ٣ / ٢١ ـ ٣ / ١٧ ـ هونغ كونغ ـ ٢٠٠٠
 

 :تقارير ودراسات علمية 

 

 . م ١٩٩٢يناير , دراسة مقارنة : مائة مدينة سعودية 

مشروع بحث مقدم لمعهد البحوث . التركيبة الجيموغرافية لسكان المملكة العربية السعودية في العقدمين القادمين  

 . م ١٩٩٣يناير . بالجامعة 

 . م ١٩٩٧جدة تقرير نهائي مقدم لمؤسسة األفندي يناير . حيرات تقويم اآلثار التنموية لمشروع مدينة الب 

 أرامكو البيئة، مقدم لقسم شئون المملكة تقريرمألئمة أنظمة أرامكو السعودية البيئة لمسودة النظام العام للبيئة في  

 . م ١٩٩٧السعودية سبتمبر 

امج أرامكو السعودية في التقويم البيئي للمشاريع تقرير تحليل األثار المتوقعة لمقترح التقويم البيئي في المملكة على برن 

 . م١٩٩٧ سبتمبر السعودية،مقدم لقسم شئون البيئة أرامكو 
 

 :ملخصات بحوث في مؤتمرات علمية 

 

نموذج التركيبة الفراغية لمدن واستخدامة في تهطيط المدن الجديدة في العالم العربي  ندوة المدن الجديدية ـ المعهد  

 . م ١٩٨٨  ديسمبر ٧ ـ٣النماء المدن  ، مدينة الجبيل الصناعية العرلي 



٧  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

  ز١٩٩٠ نوفمبر ٢٠ ـ ١٦المؤتمر العالمي لعمارة المدن ، الهند . مفاهيم التصميم الحضري االسالمية  

بي النماء المحافظة على األثار والمواقع التاريخية في المدن العربية المعهد العر. مفاهيم التخطيط في المدن االسالمية  

  م ١٩٩٠ نوفمبر ٨ ـ ٤المدن ـ بنغازي ليبيل 

 . م١٩٩٠ اكتوبر ٨ـ٢االجتماع العالمي التحاد االسكان ، البرازيل . تأثير النمو الحضري على الخدمات والمرافق  

 ٤٢ ـ ٢١مصر . مؤتمر األزهر الهندسي العالمي الثاني ـ القاهرة . التنمية القروية من خالل دمج المستوطنات  

 . م ١٩٩١ديسمبر 
 

 :األنشـطة العلمية 

 

 . م ١٩٩٢ مايو ٧عضو اللجنة المنظمة للقاء الثالث الجمعية السعودية لعلوم العمران مدينة الملك فهد الساحلية ـ  

 ندوة التخطيط الحضري ودورها في خطط التنمية القاهرة ـ طيط،خالتمقرر لجلسة األنظمة والقوانين العملية في  

 . م ١٩٩٣ اكتوبر ٢٨ ـ ٢٥مصر 

نائب رئيس جلسة التصميم الحضري والتخطيط ، الندوة السعودية الثانية للطاقة والمحافظة عليها  ـ جامعة الملك فهد  

 .م١٩٩٤ نوفمبر ٣٠ ـ ٢٧ل والمعادن  للبترو

 ربيع الثاني قروية ـ الدمامعضو فريق الخبراء لمشروع القرية النموذجية ـ المديرية العاملة للشؤون البلدية وال 

  .هـ١٤١٠

  هـ ١٤٤٠عضو لفريق التخطيط الحضري في االجتماع المملكة العربية السعودية  

 . م١٩٩٠ فبراير ٢٨دعوة من مشروع األمم المتحدة اإلقليمي للتنمية ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ الرياض ، 

 . م  ١٩٩١ ـ صيف مشرف محلي لطالب دراسات العليا في جامعة نيوكاسل ـ برياطانيا 

 .م ١٩٩٥ ـ ١٩٩١عضو لجنة المراجعة لمناهج برنامج تقنية التشييد ـ الكلية التقنية بأبها  

 .م١٩٩٣رئيس  فريق الدراسات الديموغرافية لمشروع التعليم بالمملكة التابع لمعهد البحوث سبتمبر ـ يناير  

 .م١٩٩٣ أبريل ٢٦ ـ ٢٤الكويت . ل الخليج العربية دعوة للمشاركة في الندوة العلمية لتاريخ وتعاون ومستقبل دو 

 

 

 

 

 :االستشارات

 

 لحاضرة ةأمانة مدينة الدمام، وزارة الشئون البلدية والقروية، مشروع إعداد المخططات التفصيلي: مستشار غير متفرغ 

  .م٢٠٠٧ يونيو – م٢٠٠٣ رالدمام والقطيف ورأس تنورة، يناي

 م٢٠٠٥ ديسمبر – م٢٠٠٣طقة حائل، عضو الفريق االستشاري الفني يناير  لتطوير منامستشار للهيئة العلي 

اإلقليمية للمنطقة أمانة مدينة الدمام، وزارة الشئون البلدية والقروية، مشروع إعداد المخططات : مستشار غير متفرغ 

 . وحتى اآلن–م ٢٠٠٧يونيو ، الشرقية 
 

 



٨  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

 :الجوائز والمنح 

 
لتصميم مدن المستقبل وإختيار المشروع ضمن )  م ١٩٩٠ ـ ٨٩( قة العالمية عضو لفريق العمل لمشروع المساب ♦

  . م١٩٩٠  نوفمبر ١٣المشاريع العالمية للمعرض المتنقل 

لدعم مشروع كتاب المعجم الموحد لمطلحات التخطيط ) م١٩٩٣ ـ ٩٢(منحة اليونسكو على المستوى العالمي لعام  ♦

 .العمراني 

 ).م ٩٦ – ٩٥( و) م ٩٤ – ٩٣( ريس لعاميرشح لجائزة التميز في التد ♦

 .م ١٩٩٦منحة المجلس الثقافي البريطاني لصيف عام  ♦

 .م ١٩٩٩منحة المجلس الثقافي البريطاني لصيف عام  ♦
 
 

 :عضوية اللجـان 

 

 .م وحتى اآلن٢٠٠٥-٢٠٠٤عضو المجلس العلمي بالجامعة منذ العام  .١

م وعضو اللجنة الفرعية للكتب ومشاريع ١٩٩١ ـ ٩٠م وعام ١٩٨٩ ـ ٨٨عضو لجنة البحوث بالجامعة لعام  .٢

 .البحوق وكذلك اللجنة الفرعية للمؤتمرات في اللجنة 

 .م ١٩٩٩ ـ٩٨عضو لجنة اللجان الدائمة بالجامعة  .٣

عضو فريق العمل لدراسة موضوع السعودة والتدريب المشكل من قبل معالي مدير الجامعة ، وعضو اللجنة  .٤

 .م ١٩٩٨ ـ ٩٧ة الفرعية لمراكز التدريب منذ عام الفرعية لسوق العمل واللجن

 .م ١٩٨٨ ـ ٨٧وعضو اللجنة في عام . م ١٩٨٩ ـ ٨٨رئيس لجنة التميز بالكلية لعا م  .٥

 م ١٩٩١ ـ ٩٠وعضو اللجنة لعام . م ١٩٩٧ ـ ٩٦وفي عام . م ١٩٨٩ـ ٨٨رئيس لجنة البحوث بالكلية لعام  .٦

. 

 .م ١٩٩٣ـ ٩٢م وحتى عام ١٩٩٠ ـ ٨٩ واألقاليم من عام رئيس لجنة تطوير المناهج لقسم تخطيط المدن .٧

 .م١٩٩٠ ـ ٨٩عضو لجنة تطوير برنامج الدراسات العليا في إدارة المرافق العامة  .٨

 .م ١٩٩١ ـ ٩٠عضو لجنة دراسة تغيير مسمى برنامج الهندسة المعمارية  .٩

 .م ١٩٩٨ ـ ٩٧م وعام ١٩٨٩ ـ٨٨عضو لجنة المكتبة بالكلية  .١٠

 .م ١٩٩٩ ـ ٩٨لطالب بالكلية عضو لجنة شئون ا .١١

 .م ١٩٩٨ ـ ٨٨عضو لجنة الكتب الجراسية بالقسم  .١٢

 .م ١٩٩٠ ـ ٨٩رئيس لجنة القبول بالقسم  .١٣

 .م ١٩٩٠ ـ ٨٩عضو لجنة الدورات القصيرة بالقسم  .١٤

 .م ١٩٩١ ـ ٩٠عضو لجنة استخدامات الحاسب األلي بالكلية  .١٥

 .م ١٩٩٨ ـ ١٩٩١عضو لجنة البحوث بالقسم من عام  .١٦

 .م١٩٩٦ ـ ٩٥م وحتى عام ١٩٩٢ ـ ٩١جنة مراجعة ملفات االساتذة المتقدمين للعمل بالكلية منذ عامعضو ل .١٧

 .م ١٩٩٦ ـ ٩٥م حتى عام ١٩٩٢ ـ ٩١عضو مجلس الدراسات العليا منذ عام  .١٨



٩  حبيب بن مهدي الشويخات.د.أ السيرة الذاتية

 .م ١٩٩٦ ـ ٩٥م وحتى عام ١٩٩٥ ـ ٩٤عضو مجلس كلية تصاميم منذ عام  .١٩

 ــ ٣( م ١٩٩٦ ـ ٩٥عرض تصاميم وانشاء المسكن السعودي الحديث رئيس اللجنة االدارية والمالية لإلعداد لم .٢٠

 ) .م ١٩٩٦ يونيو ٦

 .م ١٩٩٦ ـ ٩٥رئيس لجنة دراسة االنظمة لتقويم مشاريع التصميم لكلية تصاميم البيئة  .٢١

 .م ١٩٩٧ مايو ٨ ـ ٥ ( ٩٧رئيس اللجنة المنظمة لمعرض تصميم وانشاء المسكن السعودي الحديث  .٢٢

 .م ١٩٩٩ مايو ٦ ـ ٥ظمة لليوم المفتوح لخريجي كلية تصاميم البيئة رئيس اللجنة المن .٢٣

 .م ١٩٩٩رئيس لجنة الجائزة السنوية لمشاريع الكلية يونيو  .٢٤

 

 

 :نشاطات أخرى 
 

 .م ١٩٨٨نظم معرض المدينة اإلسالمية بكلية تصاميم البيئة ديسمبر  .١

 .م ١٩٩٣م وحتى ١٩٩١األقاليم خال االتصال بالمنظمات العلمية العالمية لتقويم قسم تخطيط المدن و .٢

 .واالتصال بالجهات المختصة . م ١٩٩٢ ـ ٩١طرح فكرة برنامج أكاديمي التخطيط البيئي في عام  .٣

 .محكم لبحوث لدوريات علمية عالمية متخصصة .٤

 .مراجع لبعض مشاريع البحوث التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  .٥

  .زعبد العزيث التابعة للمجلس العلمي لجامعة الملك سعود وجامعة الملك مراجع لبعض مشاريع البحو .٦

 .نظم مشاركة مشاريع طالب الكلية باللقاءات السنوية بالجمعية السعودية لعلو م العمران .٧

م وعضو لجنة اإلتصال ١٩٩٤م ـ وحتى عام ١٩٨٩ممثل الجمعية السعودية لعلوم العمران بكلية تصاميم البيئة عام  .٨

 .م ١٩٩٦ الجمعية السنوي السابع ، نوفمبرللقاء

  .هـ١٤٢٢عام عضو لجنة جائزة منظمة العواصم والمدن االسالمية ـ لل .٩

ممثل الجامعة في اللجنة التنظيمية والتحضيرية لندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية على مستوى الوطن  .١٠

 .م ١٩٩٩العربي ـ مايو 
 

  :التقييم الوظيفي
 .م وحتى اآلن٢٠٠٢-٢٠٠١ منذ العام األكاديمي  (+A) تقييم متميز حاصل على


