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CURRICULUM VITAE 

 
 

1.  Name     : Mohammed Masoud Al-Abdullah 

 

2.  Nationality    : Saudi  

 

3.  Date & Place of Birth  : 2/2/1383 (23/06/1963); Cairo 

 

4.  Marital Status   : Married, 5 daughters 

 

5.  Academic Qualifications : 
 

# Academic Degree Place of Issue Address 
Date 

Granted 

1 
PhD University of Newcastle Upon Tyne. 

College of Arch., Plan. and Lands. Arch.  

Newcastle 

Upon Tyne, UK 

January,1999 

2 
Master King Faisal University, College of Arch. 

And Plan. 

Dammam, 

Saudi Arabia 

June 1991 

3 
B.Sc. King Faisal University, College of Arch. 

And Plan. 

Dammam, 

Saudi Arabia 

June 1985 

 

 

 

 

6. PROFESSIONAL RECORD  
 

# Job Rank Place and Address Date 

1 Associate Professor 
University of Dammam –Dammam – Saudi Arabia 

Since 2010 

2 Assistant Professor King Faisal University –Dammam – Saudi Arabia 1999-2010 

3 Lecturer King Faisal University –Dammam – Saudi Arabia 1991 

4 Part Time Consultant Designer  0202 جامعة الدمام -كلية العمارة والتخطيط 

5 Part Time Consultant Designer 
 مكتب النعيم لإلستشارات الهندسية

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

2007 - 2011 
 

6 Member of Design Team  0209 جامعة الدمام -كلية العمارة والتخطيط 

7 Member of Jury Team  0222 المملكة العربية السعودية –الخبر  - أسس العقاريةشركة 

8 Part Time Consultant Designer المملكة العربية السعودية -لخبر ا - مكتب سعودي كونسلت 
0222 

 

9 Member of Consultant Team 
 0222 المملكة العربية السعودية -الرياض  -هيئة المهندسين السعوديين 

10 The Consultant 0222 المملكة العربية السعودية  -الرياض  – الهيئة العامة  للسياحة و اآلثار 

11 Member of Design Team  0222 ملك فيصلجامعة ال -كلية العمارة والتخطيط 

 
 

 

7. LANGUAGE PROFICIENCY:   
 

Arabic: Mother tongue  

Spoken: (Excellent) 

Written:  (Excellent) 

English: Second language 

 Spoken: (Excellent) 

Written:  (Excellent) 



 

         

 

 

 

  

 
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 

 

 

 

 

B.1  Journal’s Published Refereed Scientific Researches: 
          

S. No. 
Name of 

Investigators 
Research Title 

Publisher and date of Publication 

1 
 محمد مسعود العبدهللا

 التنمية العمرانية المتواصلة

 كضرورة لمكافحة التلوث البيئى 

 مجلة العلوم الهندسية -جامعة أسيوط 

 7002يناير  - 1العدد رقم  - 53المجلد 

 جمهورية مصر العربية

 و  مسعود العبدهللا محمد 2
 

 عقال خلف الجوفي

 شروط القبول بكلية العمارة

 و التخطيط بجامعة الملك فيصل 

 و معاييره : التطبيق و التقويم 

مجلة دراسات الخليج  و الجزيرة  –جامعة الكويت 

 7001يناير  – 53السنة  – 171العدد  –العربية 

 الكويت

  ومحمد مسعود العبدهللا  3
 

 حسين الدرديريداليا 

مفهوم اإلنسانية في المدينة: المدينة 

 الجامعية مثاال 

 مجلة القطاع الهندسي لجامعة األزهر –جامعة األزهر 

  7001ديسمبر  - 13العدد  -5المجلد 

 جمهورية مصر العربية

4 
 محمد مسعود العبدهللا

تبسيط لفهم العالقة المركبة بين المنتج 

إمكانية تحقيق  المعماري و البيئة :

 التناغم

 مجلة الفنون الجميلة و العمارة –جامعة األسكندرية 

 7010يناير  – 73العدد 

 جمهورية مصر العربية 
 

 محمد مسعود العبدهللا 5

 

دور تصاميم عمارة البيئة في تحسين 

الفراغات المفتوحة لمقرات المدن 

 الجامعية؛ المملكة العربية السعودية

 7010مايو  – SAUD 2010مؤتمر 

 منشورات مركز دراسات العمارة في المنطقة العربية

 األردن

6 
 محمد مسعود العبدهللا

تحديد األنماط الفراغية: مدخل لتصاميم 

عمارة البيئة للفراغات العامة المفتوحة 

 داخل المدن

 حالة دراسية: مدينة جامعة حائل

 فرع العمارة و التخطيط –مجلة جامعة الملك سعود 

 7010أكتوبر  – 7المجلد الثاني والعشرين اإلصدار 

 المملكة العربية السعودية
 

 
 
 

B.2 Scientific Researches Sent for Publication: 
 

S. No. 
Name of 

Investigators 
Research Title 

Publisher and date of Publication 

0 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

B.3   Scientific Researches Presented to Refereed Specialized Scientific Conferences and Symposia 
           

S. No. Name of Authors Title 
Conference / Symposium Date 

 لعامة : البحرية ل مشاريع الترويح محمد مسعود العبداهلل 0

 الناس ... والمكان
 –في العمارة قسم كاردو للدراسات العليا  –جامعة نيوكاسل

 1991 -بريطانيا 

  محمد مسعود العبداهلل 0
 و 

 ممشاري عبداهلل النعي

 مقومات و معوقات السياحة الداخلية:
 دراسة األنماط السلوكية لألسرة

 السعودية في الفراغات المفتوحة

توثيق بحوث ندوة اإلعالم و السياحة  -جامعة الملك خالد 
 المملكة العربية السعودية - 2002 -الداخلية 

 

 
 
 



 

         

 

 

 

  

 

 

 B.4     Scientific Researches Presented to Non-Refereed Scientific Conferences and Symposia 

S. No. Name of Authors Title 
Conference / Symposium Date 

 عمارة تصاميم في البعد اإلنساني محمد مسعود العبداهلل 0
 لمقرات المدن الجامعية البيئة   

 الرياض –ملتقى معهد إنماء المدن العربية 
  2002 -المملكة العربية السعودية 

مفهوم عمارة البيئة في التشكيل المكاني  محمد مسعود العبداهلل 0
 للفراغات العامة المفتوحة داخل المدن

 ملتقى تخطيط المدن: نتائج وتجارب

 2000 يناير –الهيئة الملكية بالجبيل 
 المملكة العربية السعودية –الجبيل 

 

B.5   Other Published Scientific Materials (Books, Book Translation, Book Chapter, Data  

         Collection, etc) 
 

S. No. Name of Authors Title 
Conference / Symposium Date 

0 
Teamwork تطوير جبل عمر في مكة  مشروع

 المكرمة

األحساء  –منشورات مطبعة جامعة الملك فيصل 
 المملكة العربية السعودية – 2002

 

B.6 Scientific Reports 
 

S. No. Name of Authors Research Title 
Submitted to 

ستراتيجية خطة التنمية إ ةاجعمر  محمد مسعود العبداهلل 0
السياحية للمنطقة الشرقية المعدة من 

 و اآلثار للسياحة العامة قبل الهيئة 

الهيئة العامة  للسياحة و اآلثار بالمملكة العربية 
 2002 -السعودية 

المساهمة في توصيات مؤتمر اللجنة  محمد مسعود العبداهلل 0
 الوطنية لتطوير التعليم الهندسي 

المملكة  –الرياض  –المهندسين السعوديين هيئة 
 2002 -العربية السعودية 

 

B.7 Completed Research Projects 
 

S. No. Name of Authors Research Title Date of Publication or Submission 

of the Research 

تصميم في مسابقة مشروع رفع بالالمشاركة  محمد مسعود العبداهلل 0
 اإلستيعابية للطواف بالحرم المكيالقدرة 

 2002 - الدمام جامعة -كلية العمارة والتخطيط 

 

 

 

B.8 Current Researches 

S. No. Research Title Name of Investigators 

 حدائق األسطح: رؤية في التصميم العمراني البيئي 0
 محمد مسعود العبداهلل

 محمد مسعود العبداهلل السعودية( -الدمام  –)حالة قرية الفهد السياحية :  العمرانيةحماية الشواطئ البحرية للمشاريع  0

  الفراغ العمراني المفتوح كوسط تعليمي لألطفال 3
 

 محمد مسعود العبداهلل

 



 

         

 

 

 

  

 
 

B. 9 Contribution to Scientific Conferences & Symposia: 
 

S. No. Conference Title 
Place and date of the conference Extent of 

Contribution 

0 
 حضور 7009 -ريودي جانيرو  –البرازيل  لإلتحاد العالمي لمعماريي البيئة 31المؤتمر 

0 
 جلسة رئيس 7009 -إمارة المنطقة الشرقية  ندوة العمل التطوعي: الواجب الوطني

3 
عمداء كليات الهندسة و العمارة و  ملتقى

 اآللي لدول الخليج العربي الحاسب

 
 7002 -الدمام  -جامعة الملك فيصل 

 المملكة العربية السعودية

 رئيس الملتقى

 

4 
 الثانية -ندوة اإلسكان الميسر

 
 7001جمعية البر  -فندق الميريديان 

 المملكة العربية السعودية –الخبر 

 رئيس جلسة

 رئيس جلسة 7003أسيوط في مصر  جامعة المؤتمر الدوري للعلوم الهندسية 5

2 
عمداء كليات الهندسة و العمارة و  ملتقى

 الحاسب اآللي لدول الخليج العربي

 

 7003 -جامعة السلطان قابوس 

 سلطنة عمان
 مشاركةحضور و 

 ندوة نحو تنمية تسعى للمحافظة 7

 على البيئة

 الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية

الشرقية و الهيئة السعودية "أمانة المنطقة 

 7003 -للمهندسين" 

 رئيس اللجنة العلمية

 

2 
 –األيام العلمية الثقافية السعودية باليمن 

 وزارة التعليم العالي السعودية
 7003 –صنعاء و حضرموت 

 اليمن
 محاضر

 رئيس جلسة 7003 -جمعية البر  -فندق الميريديان بالخبر األولى -ندوة اإلسكان الميسر 9

02 
ندوة مواصفات التعليم الهندسي و أهمية 

 توفيرها

 –الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية 

7005 
 حضور

00 
عمداء كليات الهندسة و العمارة و  ملتقى

 الحاسب اآللي لدول الخليج العربي

 

 7005 -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 المملكة العربية السعودية
 مشاركةحضور و 

 ندوة اعتبارات السالمة في المباني 00
 الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية

 7005"أرامكو مع الهيئة السعودية للمهندسين" 
 رئيس جلسة

03 
 ندوة التعليم العمراني في المملكة :

 الواقع و المستقبل

 كلية العمارة و التخطيط -جامعة الملك فيصل 

 7005 -الدمام 
 مشاركةو تنظيم 

 مشاركة 7001 -أبها  –جامعة الملك خالد  ندوة اإلعالم والسياحة الداخلية 02

 العمارة..الناس..والمكان 02
قسم كاردو للدراسات العليا في  –جامعة نيوكاسل

 1991 -بريطانيا  –العمارة 
 مشاركة

 العمارة..والبيئة..واالرتباط بينهما 02
 العــمارةكلية   –جامعة مانشستر

 1993 -بريطانيا 
 مشاركة

07 
المنشآت الترويحية في المملكة العربية 

 السعودية

 كلية العمارة و التخطيط -جامعة الملك فيصل 

 1912 -الدمام 
 مشاركة

02 
مؤتمر نظم المنتزهات والترويح في المملكة 

 العربية السعودية

 كلية العمارة و التخطيط -جامعة الملك فيصل 

 1911 -الدمام 
 حضورتنظيم و 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         

 

 

 

  

 
 

B. 10 Membership of Scientific and Professional Societies and Organizations: 

 
 

S. No. 
Name of Professional Societies and Organizations 

1 
 حتى اآلن – 7001 منذ عضو مجلس تنمية السياحة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية

0 
 7009 - 7002عضو مستشار للجنة الهندسية المشرفة على تصميم اإلسكان بجامعة األمير محمد بن فهد بحاضرة الدمام من 

3 
 7002 - 7005عضو لجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة والحاسب اآللي على مستوى مجلس التعاون الخليجي العربي  من 

   7001 - 1999 تطوير السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةعضو إستشاري لجنة  2

 1999وحتى 1993جمعية العمران للطلبة السعوديين في بريطانيا منذ  2

 1913وحتى  1917الجمعية السعودية لعلوم العمران في الدمام منذ  2
 

 

 

B. 11 Scholarship, Citation, and Special Prizes Conferred  
 

S. No. 
Name of Prize 

 1991 - خطاب شكر وتقدير للمساعدة في التدريس بقسم العمارة البيئية بجامعة نيوكاسل 1

 بريطانيا-قسم التخطيط الحضري و اإلقليمي بجامعة نيوكاسل

 1991 - خطاب تقدير من المشرف علي دراسة الدكتوراه 0

 بريطانيا-التخطيط الحضري و اإلقليمي بجامعة نيوكاسلقسم 

 1991 - شهادة تقدير للمشاركة في الملتقي العلمي األول للطالب السعوديين 3

 جمعية العمران للطلبة السعوديين ببريطانيا

 1991 - خطاب شكر للمساهمة في الملقي العلمي األول للطالب السعوديين 2

 الرئيس العام الندية الطالب السعوديين ببريطانيا 

 1993 - شهادة تقدير لخدمة المدارس السعودية ببريطانيا 2

 الرئيس العام الندية الطالب السعوديين ببريطانيا 

 1991جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتفوق العلمي  2

 المملكة العربية السعودية –الدمام 

 

  



 

         

 

 

 

  

 
 

FORM C: TEACHING ACTIVITIES 

 

 

 

A. Undergraduate  Teaching Design courses and Theoritical Courses 

 

 

 

B. Postgraduate  Teaching and supervising master thesis 

 

 

 

 

 

 

 

FORM (D): 

 

 

A.    Administrative Job: Chairman of Landscape Architecture Department 

 1999-2002 

 

Vice-Dean of Library Affairs 2000-2003 

 

Dean College of Architecture and Planning 2003-3007 

 

Unit Chairman of developing built environment education 
 

 

 

 

B.  Committee Membership: Member in Various of College Committees  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


