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 المـؤهـــالت الـدراســيــة

 , شيكاغو التشييد من  معهد  إلينوي  للتقنية /المشاريع  : دكتوراه  في إدارة م7007هـ/ 5478

(IIT), ةيمريكالواليات المتحدة األ 

جامعة   , : ماجستير في العمارة  التقليدية في األحساء من كلية  العمارة والتخطيط م5669هـ/ 5459

 , الدمام يصلالملك  ف

الملك  جامعة  , يط من كلية العمارة والتخطيطفي العمارة والتخط س: بكالوريو م5633هـ/ 5403

 , الدمام  فيصل

 

 الخـبـــرة الـــعـمـلـيـــــــة

 , جامعة  الدمام : أستاذ مساعد بكلية  العمارة  والتخطيط ناآل  -5478

جامعة  لدراسات المساندة للشئون األكاديمية, السنة التحضيرية وا: وكيل عمادة  ناآل -1431

 الدمام

 : نائب رئيس مجلس ادارة صندوق الطلبة بجامعة الملك فيصل)الدمام/األحساء( هـ5480 -5479

 الدمام, : وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية , جامعة  الملك  فيصل هـ5480 -5479

لتأهيل  محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود األمير المشرف العام على برنامج : هـ5479

)التدريب الصيفي(, مركز جامعة الملك فيصل  ظيف الشباب السعوديوتو

 بالدمام

الملك   , جامعة : مسؤول المتابعة األكاديمية بقسم العمارة, كلية العمارة والتخطيط هـ5479 -5474

 , الدمام فيصل

 الدمام,  , جامعة الملك  فيصل العمارة والتخطيط: مدير شئون الطالب  بكلية  هـ5474 -5478

رئيس المركز التعليمي للطالب السعوديين )بمدينة شيكاغو( التابع للملحقية :  هـ5477 -5453

 الثقافية السعودية بالواليات المتحدة األمريكية

 , الدمام , جامعة  الملك  فيصل : معيد بكلية  العمارة والتخطيط هـ5478 -5406



 ـةـالمـهـنيــ ــبـراتالخــ

 )الماجستير( لطالب المرحلة الجامعية بحوث التخرجاإلشراف على / مناقشة  -

 )الماجستير( لطالب المرحلة الجامعية ( المواصفات والعقود )مادة تدريس  -

 (.س)البكالوريو لطالب المرحلة الجامعية بحوث التخرجاإلشراف على/ مناقشة  -

 (.س)البكالوريو لطالب المرحلة الجامعية ( المشاريعإدارة ) مادة تدريس   -

 (.س)البكالوريو لطالب المرحلة الجامعية ( وثائق العقد )مادة تدريس   -

 (.س)البكالوريو لطالب المرحلة الجامعية ( مواد البناء )مادة تدريس   -

 لطالب المرحلة الجامعية ( الصيانة واإلشراف على البناء )مادة تدريس  -

 (.سبكالوريو)ال

 المرحلة الجامعية مختلف المستويات فيل ( التصميم  المعماري )مادة تدريس   -

 (.س)البكالوريو

 العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية والمحافظة عليهادريس ت / دراسة -

 الرفع  المساحي  للمباني القديمة ورسمها  -

 اإلرشاد األكاديمي وتوجيه الطالب  -

 األنشطة الطالبية -

 

 ) عـضـويـة اللـجــان (: الخـبـــرة الــعـمـلـيـــة

 جامعة  الدمامأمين مجلس عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة, :  ناآل -1434

برعاية  ,7057عضو في الجنة العلمية للملتقى الوطني للتراث العمراني الثاني :  هـ 1433

بمشاركة إمارة المنطقة الشرقية اثار وأمانة الدمام والهيئة العامة للسياحة واآل

  الدمام  وجامعة

عضو في الجنة الفنية لمنافسة تشغيل وإدارة برنامج السنة التحضيرية بجامعة :  هـ 1433

 الدمام

 جامعة  الدمامب الهندسيي والعمران التعليم عضو في وحدة:  ناآل -1433

السنة التحضيرية والدراسات  لبرنامجالمتابعة وعضو في لجنة اإلشراف :  هـ 1433 -1432

 جامعة  الدمامالمساندة, 

بقسم العمارة, كلية العمارة  واإلرشاد المتابعة األكاديمية عضو في لجنة:  هـ 1432 -5485

 الدمام , جامعة والتخطيط

تقييم وتحكيم مشاركات طالب وطالبات جامعة الدمام في  عضو في لجنة:  هـ5485

 لعلمي األول للتعليم العالي بالرياض المؤتمر ا

 , جامعة الملك  فيصل, الدمام لجنة تطوير كلية العمارة والتخطيط عضو في : هـ5479

, جامعة   كلية  العمارة  والتخطيطب التدريب العملي الصيفيلجنة  عضو في : هـ5479

 الملك  فيصل, الدمام

في جائزة األمير محمد  ملك  فيصلجامعة  ال التنسيق لمشاركةلجنة  عضو في : هـ5479

 في دورتها الثانية بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود لألداء الحكومي المميز



 نــدوات  والمـــؤتمراتـــدورات والال

", وزارة التعليم  القيادة الميميزة في التعليم العاليحلقة دراسية "  رحضو:  م7057/ هـ5488

 Leading Excellence Through, الخبر )العالي بالمملكة العربية السعودية

Inovative and High-Impact Practices, Academic Leading Center, 
Ministry of Higher Education, 9 - 10 Oct, 2012, Alkhobar, Saudi 

Arabia ( 

ة , جامعة نايف العربي" أمن وسالمة السياحة واآلثار" الملتقى العلمي حضور :  م7057/ هـ5488

خالل الفترة  , الرياض,للعلوم األمنية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة واآلاثار

 م56/6/7057ــ52هـ الموافق من 8/55/5488ــ5من 

", جامعة لينكولن , المملكة  العمارة في البيئة المتغيرةحلقة دراسية "  رحضو:  م7057/ هـ5488

 Summer School: Architecture in a Changingالمتحدة )

Environment, University of Lincoln, 8- 22 July, 2012, Lincoln,  
UK ( 

", RIBبرنامج  -البعد الخامس في التخطيط والبناءحلقة دراسية "  رحضو:  م7055/ هـ5487

 5D-Planning and Building, RIB-iTWOجامعة شتوتجارت ,ألمانيا )

software AG, Training Course, 27 June - 1 July 2011, Stuttgart, 

Germany ) 

", الجمعية السعودية  اإلدارة التنفيذية للمشاريع الهندسية: حضور دورة "  م7057هـ /5488

 للهندسة المدنية, الخبر

                   " اإلستدامة وإدارة التشييد اإللكترونية" حضور ورشة عمل:  م7050/ هـ5485

(E-construction Management & Sustainability Assessment) ,

 إمارة المنطقة الشرقية 

 Project"  التأهيلية الختبار إدارة المشاريع المهنية دورةال رحضو:  م7050/ هـ5485

Management Professional Preparation exam  جامعة الدمام , "

 Project Management Information Houseو

-Web" باستخدام الشبكة العنكبوتية    عن نظام إدارة المشاريع  ورشة رحضو:  م7006/ هـ5480

Based Project Management System", ,جامعة  كلية العمارة والتخطيط

 بالدمام فيصل الملك

التخطيط والمتابعة لإلرشاد األكاديمي والخدمات الطالبية ورشة عمل "حضور :  م7006/ هـ5480

 & Planning & Monitoring Academic Student Counseling" )األخرى

Other Services)  , "الدماموالمجلس الثقافي البريطاني فيصل جامعة الملك , 

 جامعة بريتش كولومبيا , كندا ,"االستدامة دراسية في "  ةحلق رحضو:  م7006/ هـ5480
Summer Institute in Sustainability, Continuing Studies, UBC, 20-

24 July 2009, Vancouver, Canada  

" ضمن البرنامج الثقافي للحفل العمارة التقليدية باألحساءإلقاء محاضرة ":  م7003/ هـ5476

الختامي لجائزة األمير "سلطان بن سلمان" للتراث العمراني في دورتها الثانية, 

 الهيئة العليا للسياحة, جدة

 الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ",الطوب الطيني المضغوطورشة عمل ":  م7002/ هـ5473

 اإلدارةمعهد  قيم وأخالقيات العمل لدى الشباب السعودي ", اللقاء العلمي " : م7009/ هـ5472

 بالمنطقة الشرقية



     ,  شيكاغو,التكامل بين مجاالت العمارة والكومبيوتر والرياضيات مؤتمر:  هـ5471

 ةمريكالواليات المتحدة األ

 ؤتمر السعودي األول للتعليم  الفني, كلية التقنية بالرياض.: الم هـ5477

العمارة والتخطيط, من الحرائق, كلية وسالمتها المباني  المحافظة على : ندوة هـ5459

 فيصل, الدمام جامعة الملك

 بالدوحة, قطر "الحفاظ على التراث المعماري الخليجي المميز": ندوة  م5664/ هـ5451

 لمنسوبي الدفاع المدني  بالمنطقة  الشرقية. "الرسم  الهندسي" سري: دورة لتد هـ5458

  

 

 NCAAA الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميورش عمل 

حضور ورشة عمل " إستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم على المستوى :  م7055/ هـ5488

م واالعتماد األكاديمي البرامجي والمؤسسي, )ورشة عمل(, الهيئة الوطنية للتقوي

 هـ.5488محرم  7-5بالتعاون مع المجلس البريطاني, جدة, 

  Teaching, Learning and  Assessment Strategies at Institutional 
and Program Levels, a workshop, NCAAA and British Council, 

26-27 Nov 2011, Jeddah  Saudi Arabia 

متطلبات التأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي )ورشة  ورشة عمل ": حضور  م7055هـ /5487

عمل(, الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالتعاون مع المجلس 

 .هـ 5487ربيع الثاني  55-50البريطاني, جدة, 

  Qualifying Requirement for Institutional and Program 
Accreditation, a workshop, NCAAA and British Council, 15-16 

March 2011, Jeddah Saudi Arabia 

ها في التخطيط للبرنامج وتقديمه نواتج التعلم: واستخدام: حضور ورشة عمل "  م7055هـ /5487

وتقويمه )ورشة عمل(, الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالتعاون مع 

 هـ. 5487ربيع الثاني  4-8المجلس البريطاني, 

  Learning Outcomes-in Program Planning, Delivery and 
Evaluation, a workshop, NCAAA and British Council, 8-9 March 

2011, Jeddah Saudi Arabia 

: حضور ورشة عمل "إستراتيجيات تطوير أعضاء هيئة التدريس المرتبطة  م7006هـ /5480

يم, الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بفعاليات التدريس ومخرجات التعل

 هـ.5480ذو الحجة  79-71بالتعاون مع المجلس البريطاني, 

  Strategies for Faculty Development Relating to Teaching 
Effectiveness and Learning Outcomes, a workshop, NCAAA 

and British Council,  Saudi Arabia, 12-13 Dec 2009 

: حضور ورشة عمل التخطيط والمتابعة لإلرشاد األكاديمي والخدمات الطالبية  م7006هـ /5480

األخرى, )ورشة عمل(, الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالتعاون مع 

 هـ5480المجلس البريطاني, الدمام, 

  Planning and Monitoring Academic Student Counseling and 
Other Services, a workshop, NCAAA and British Council,  

Dammam, Saudi Arabia, 14-15 March 2009 

 



 البحــوث  والــدراســـات

مدينة  الحي األكثر احتياجاً لتطوير وتحسينالدراسات األولية  لتحديد  إعداد : هـ 5471

 عبدهللا بن الملكأحد مشاريع مؤسسة  -)دراسة ميدانية تحليلية(  الدمام

 لإلسكان التنموي بدالعزيز ال سعود الخيرية لوالديهع

 )دراسة بقرية الجرن باألحساءالدراسات األولية العادة تأهيل المساكن  إعداد : هـ 5474

الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ال سعود  أحد مشاريع مؤسسة -ميدانية تحليلية( 

 الخيرية لوالديه لإلسكان التنموي

طريقة  منهجية  لتنسيق رسومات  الكمبيوتر المعمارية وتكاملها مع الوثائق  " : هـ 5478

 " )رسالة الدكتوراه( اإلنشائية األخرى باستخدام اإلنترنت

المسكن  التقليدي في  –األنماط  السكنية  في  المملكة  العربية  السعودية  " : هـ 5459

 " )بحث الماجستير( دراسة حالة –األحساء 

  " )دراسة حالة( المحافظة  على العمارة  التقليدية باألحساء " : هـ5454

 (" )دراسة ميدانية تحليلية الطرف باألحساء بلدةالمسكن التقليدية ب " : 

  )دراسة " سلوك وتصرفات الناس في سوق الخميس الشعبي بمدينة الهفوف " : 

 ميدانية تحليلية(

  " )دراسة حالة( الشرقية  إسكان الحرس الوطني  بالمنطقة " : 

  

 ـقـــديــــريةالـت ائـــز ـوـجال

للتفوق والبحث العلمي بدالعزيز آل سعود ع بن جائزة األمير محمد بن فهد : هـ 5452

 دراسة ميدانية (المسكن التقليدي في اإلحساء)

 

  

 اهتمــــامـــات  أخـــــــــرى
باأللوان  الرسم - الخط العربي - التصوير الفوتوغرافي  - الفنون التشكيلية -

 الزيتية والقلم الرصاص

س الطاولة(. حكم معتمد للعبة كرة الرياضة )كرة السلة + الكرة الطائرة + تن -

الرئيسية باالتحاد السعودي لكرة السلة عام  في لجة الحكام سابق )عضو السلة

 (.هـ5478

 

 
 - Dec 2012هـ  5484محرم 


