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      أستاذ : األكاديميػة الرتبة
       الظهران -والمعادنالملك فهد للبترول  جامعة - النظم هندسة  قسم:                          العمل

 هػ5731نورة عام الم المدينة  : الميػػػػػالد

 المنورة. بالمدينةمن ثانوية طيبة  –م 5737:  عام  الثانوية : العلمية الشهادات
 فهدمن قسم هندسة النظم بجامعة الملك  –م 5731:  عام   البكالوريوس

 .والمعادنللبترول  
قسم الهندسة الصناعية بجامعة والية  من  – 5711:  عام الماجستير

 حدة األمريكية.بالواليات المت أورقن
 واليةمن قسم الهندسة الصناعية بجامعة  -م 5713:  عام    الدكتوراه

 أورقن بالواليات المتحدة األمريكية..
  

 :  المجالتفي  العلمية البحوث
 .مثلىبين عرفات ومزدلفة أثناء النفرة بطريقة  الطرؽ استخدام   -

 .الحجات أثناء لتصميم الحركة في منطقة الجمر  المحاكاة استخدام      -
 حول الكعبة لتخفيف االزدحام أثناء الطواؼ. مسار تصميم     -
 الصالة في المساجد. لمساحة تصميم      -

 ودراسة حجم الفصىل الدراسية تصميم -
 السيارات في المملكة العربية السعودية. لوحات تصميم    -
 صوت اآللة كمؤشر للصيانة. تغيير استخدام    -
 .السعوديةالجيل الجديد في المملكة العربية  الجسم لدى نمو دراسة  -
 الجسم في المملكة العربية السعودية. أبعاد دراسة -
 للحالؽ. كرسي تصميم -
 الجهد المبذول خالل ركوب الدراجة الهوائية. مقدار استخراج   -
 الجدولة في مصانع النسيج. مسألة حل -
 المركبة. للتوزيعات اإلحصاء   -

 العمل.على الجهد خالل  الجو تأثير -



 : والندواتفي المؤتمرات  العلمية البحوث
 المكرمةالمئوي لوسائل النقل أثناء النفرة من المشاعر المقدسة أيام الحج ) مكة  التوزيع تعيين -

.) 
شرطة المرور واإلسعاؼ أثناء النفرة باستخدام المحاكاة ) مكة  لسياراتالعدد األمثل  إيجاد -

 (.المكرمة
 لمملكة العربية السعودية ) فرنسا (.الناس في ا أحجام دراسة -
 النسيج ) اليابان (. صناعة في المكائنعدد من المنتجات المصّنعة في عدد من  لجدولة طريقة -
 سجادة الصالة ) الصين (.  حجم تصميم   -
 حول الكعبة ) الظهران (. للطواؼ محاكاة -
 (. فنلندا)   األشخاصبين  المسافة دراسة -
 السيارات في المملكة العربية السعودية ) مكة المكرمة (. لوحات دراسة -
 إليجاد إحصاءات التوزيعات المركبة ) أسبانيا (. الكمبيوتر برنامج -
 في أجواء مختلفة ) القاهرة (. اإلنسان أداء -

 المحاكاة ألداء العمرة ) مكة المكرمة (. -

 ية )إيران(.الموازنة بين الوقت والتكلفة في المشاريع ذات التكلفة غي خط -

 (. لبنانتوزيع العمال على مكائن عالية الضوضاء ) -

 تصميم السبورة للفصول الدراسية ) ماليزيا( -
  

 : العملية الخبرات
 .الصيفأثناء  السعودية أرامكوشركة  في العمل -
 . الصيففي مصفاة ينبع أثناء  العمل -
 .الصيفأثناء  باليابان شيوداشركة  في العمل -
 .مراتبريطانيا أثناء الصيف ثالث  في نوتنقهاممعة في جا أبحاث إجراء -
 .بالجبيل" لشركة حديد  الشاملة"الجودة   مشروع إنجاز -
 .السعودية ارامكوفي " المحاكاة " لشركة  مشروعين إنجاز   -
 (.األمريكية) الواليات المتحدة  متشيقن امعة) بريطانيا ( وج نوتنقهامتفرغ عملي في جامعة  سنة -
 كرسي لمرضى البواسير. تصميم إنجاز -
 النفرة من عرفات لوزارة الحج. محاكاة إنجاز -
 .الصناعيللتدريب على خفض التكلفة لبنك الكويت  مشروع إنجاز -

 انجاز مشروعين لدراسة الضوضاء في الربع الخالي و منيفة -

 اعداد ارشادات السالمة في المنزل  -



 السالمة في مواقع االنشاء ارشادات اعداد -
 .7891منذ   امعة الملك فهد للبترول والمعادنج في الهندسة الصناعيةمواد  تدريس -

 الهندسة الصناعية جمالتدريس وتنسيق الكثير من الدورات القصيرة في  -

 وخارجها  جامعة الملك فهد للبترول والمعادنالقاء محاضرات عامة في  -
  

 : اإلدارية المناصب
 والمعادن. ولللبتر هندسة النظم بجامعة الملك فهد  قسم رئيس -
 1222   منذ سنة   والمعادن للبترولوالسالمة بجامعة الملك فهد  والصحة،رئيس لجنة األمن،  -

 في جامعة الملك فهد للبترول المؤقتةعضو في الكثير من اللجان الدائمة أو  أو رئيس -
 والمعادنً .

   
 :  مختلفة نشاطات

 ول والمعادن.للبتر فهدمعمل أداء اإلوسان في جامعة الملك  تطىير -

 الصناعة ". فيندوة عن " تطبيقات الحاسب اآللي  تنظيم   -
 (. 7222 آيسوللحصول على )  التدريب  -
 .األخرىللعديد من النشاطات  باإلضافة   -
 

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

 


