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  االدررجة االعلميیة
لهھا االجهھة االمانحة  
االمانحة عنواانن االجهھة  
االتارريیخ  

ددكتوررااهه االفلسفة في االعماررةة  
جامعة كويینزالند قسم االعماررةة -  

أأسترااليیا –كويینزالند   
مم 1991  

ماجستيیر في االعماررةة  
جامعة توليین لويیزيیانا قسم االعماررةة -  

االواليیاتت االمتحدةة –لويیزيیانا   
مم 1984  

بكالورريیوسس في االعماررةة وواالتخطيیط  
  جامعة االملك فيیصل

كليیة االعماررةة وواالتخطيیط  
االدمامم االمملكة االعربيیة االسعودديیة -  

مم 1981  
 

االدكتوررااهه عنواانن ررسالة  
بالمملكة االعربيیة االسعودديیة تقيیيیم االمساكن االحضريیة  

An Evaluation of Urban Housing in Saudi Arabia  
االعامم االتخصص  

حضرييتصميیم   
االتخصص االدقيیق  

إإسكانن  
 
 

-: االسجل االوظظيیفي -1-3  
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-------------------------االعماررهه قسم--  
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------ااآلنن االى—2009|7|2-  
مشارركك أأستاذذ  

قسم االعماررةة وواالتخطيیط كليیة االعماررةة - جامعة االملك فيیصل -  
  مم 1997
  مساعد أأستاذذ

قسم االعماررةة كليیة االعماررةة وواالتخطيیط - فيیصل جامعة االملك -  



	  

مم 1991  
  محاضر
االعماررةة قسم كليیة االعماررةة وواالتخطيیط - جامعة االملك فيیصل -  

مم 1984  
معيید  
االعماررةة قسم كليیة االعماررةة وواالتخطيیط - جامعة االملك فيیصل -  

مم 1981  
االمهھاررااتت االلغويیة 1-4-1  
االعربيیة االلغة  
ااإلنجليیزيیة االلغة  

االعلمي ااإلنتاجج -2  
 

-:االمحكمة وواالمنشوررةة ااألبحاثث االعلميیة -2-1  
)أأستاذذ مشارركك(تشيیر إإلى أأنن االبحث قدمم للترقيیة لمرتبة  ( * ) االعالمة  

مم  
)إإسم االباحث (االباحثيین  
عنواانن االبحث  

وواالتارريیخ االناشر  
2  

دد. عبد هللا محمد االعويید  
لسعودديیةاا االزخاررفف وواالنقوشش في االعماررةة االتقليیديیة بالمملكة االعربيیة  

  . هھھھـ 1425. االسنة االتاسعة  18مم. ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة االعددد  2005مجلة االفن وواالترااثث٬، يینايیر 
3  
Dr.Abdullah Aloweidjofiand -Dr. Eqal AL  

Design patterns and layout of Shopping Centers in Saudi Arabia  
Al-Azhar University Engineering Journal,Vol.7,No.4,October 2004,pp 701-713  

4  
Dr.Abdullah Aloweid  

The Role of Privacy in the Muslim Built Environment  
Al- Azhar University Engineering Journal, Vol.7,No.4,October  

2004,pp 669-680  
5  

Dr.Abdullah Aloweidmofeez,and -Dr.Ibraheem al  
The Effect of Ceiling Fans on Electrical Energy Consumption in a Residential 

Building  
Assiut University Engineering Science Journal Vol.32.No.3 – July 2004  

PP.205-225  
6  

االعويیّد دد. عبد هللا محمد  
االتقليیديیة ططبقاً لالختالفاتت االجغراافيیة بالمملكة االعربيیة االسعودديیة مالمح االعماررةة  

  مم 2002االمجلد االتاسع عشر٬، يینايیر  مجلة االعقيیق٬، االمديینة االمنوررةة٬،
7  

Dr.Abdullah Aloweid  
Ventilation Methods in the Saudi Native Architecture  

Al- Ma'thurat Al sha'biyyah, No.57, January 2000. Qatar  
8  

Dr.Abdullah Aloweid  
Shari' ah Values pertaining to Human Settlement and planning.*  

Islamic Thought and Scientific Creativity Journal. Vol.6.no.1, 1995, pakistan  
9  



	  

Dr .H.M.Ali and  
Dr.Abdullah Aloweid  

Utilization of Solar Radiation Data in Enhancing the urban Geometry of 
Medina.*  

Energy Sources Journal. Vol 8 , March 1997. U.K  
10  

Dr.Abdullah Aloweid  
Techniques and Design of the Tradional Houses in Bahrain*  

Applied Energy Journal, Vol.52,Nov. 1995U.K  
 

2  
مم  

( إإسم االباحث ( االباحثيین  
عنواانن االبحث  

وواالتارريیخ االناشر  
1  

Dr.Abdullah Aloweid  
Traditional Architecture in Saudi Arabia – Al-ahsa Case Study  

Al-azhar University Engineering Journal, (AUEJ), Cairo Egypt;Jan.2006  
 

-:محكمة االتقارريیر االمحكمة االمنشوررةة في مجالتت -2-2  
مم  

( إإسم االباحث ( االباحثيین  
عنواانن االبحث  

وواالتارريیخ االناشر  
1  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
االموررووثاتت االشعبيیة في مهھرجانن االجناددرريیة  

قطر -مم االدووحة 2000مجلة االمأثوررااتت االشعبيیة يیوليیو/ أأكتوبر   
 

-:لمؤتمرااتت علميیة محكمة ااألبحاثث االمقدمة-2-3  
(للترقيیة لمرتبة أأستاذذ مشارركك تشيیر إإلى أأنن االبحث قدمم "*" االعالمة)  

مم  
( إإسم االباحث ( االباحثيین  
عنواانن االبحث  

ووتارريیخهھ االمؤتمر  
1  

Dr.Abdullah Aloweid  
The Development of Private Sector Housing and the Role of the R.E.D.F  

Housing and the Requirements of Future Generations. Thamar University, 
Yemen.  

16-18 October 2000  
2  

Dr.Abdullah Aloweid  
Urban Development and Planning in Saudi Arabia with Special Concern for the 

Housing Sector  
Planning and Urban Development in G.C.C Countries, University of Qatar 27-29 

April 1999.  
3  

Dr.Abdullah Aloweid  



	  

Shelter Production and Improvement in Saudi Arabia*  
The 2nd Symposium Housing for the Urban poor. 11th -14th April 1994 

Birmingham, U.K  
مم  

( إإسم االباحث ( االباحثيین  
عنواانن االبحث  

ووتارريیخهھ االمؤتمر  
4  

Dr.Abdullah Aloweid  
The Challenge of Urban Houses in Saudi Arabia*  

International Symposium on People, Place and Development 1-2 December 1994 
New Castle University,U.K  

5  
دد. عبد هللا االعويیّد  

*االعربيیة االسعودديیة االتصميیم للمباني وواالمدنن االجامعيیة في االمملكةأأساسيیاتت   
22ندووةة االمباني االجامعيیة٬، جامعة االبحريین  .مم 24/11/1993-  

 
 

:االعلميیة لغيیر محكمة االمنشوررةة االمؤلفاتت -2-4  
مم  
(االمؤلفيین) ااسم االمؤلف  
االمرجع عنواانن  
وواالتارريیخ االناشر  

1  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

: ااألفكارر وواالتطبيیقاتتاالهھندسة االقيیميیة  
. 3مم االعددد  1995مجلة االمهھندسس ااألررددني٬، ااألررددنن   

2  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

وواالمضمونن بيیت االقرآآنن في االمنامة: االتناسق االكامل بيین االشكل  
مم 1994أأكتوبر  ٬83، االعددد 14 مجلة االهھندسة٬، لبنانن٬، االمجلد  

3  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
االمبانيجوددةة االتحكم في تنفيیذ   

مم ٬1994،  4مجلة االمهھندسس ااألررددني٬، االمجلد االسابع٬، االعددد   
4  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
إإعاددةة تطويیر ررووضة سديیر االقديیمة  

  (مم 1994هھھھـ ( 1415محرمم  4مجلة االمهھندسس٬، االعددد 
االلجنة االهھندسيیة٬، االريیاضض  

5  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

  االحي االدبلوماسي في االريیاضض
يیميیةاالحلولل االتصم  

لبنانن –مم  1994يینايیر  13مجلة االهھندسة٬، االعددد   
6  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
:تطويیر منطقة قصر االحكم  
بيین ااألصالة وواالمعاصرةة  
مم 1993يیوليیهھ  12مجلة االمهھندسس٬، االعددد   



	  

 
 
 
 
 

مشرووعاتت منجزةة -2-5  
مم  

ااسم االباحث  
االتقريیر عنواانن  
إإعدااددهه تارريیخ  

1  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

االتميیمي االهھندسيوومكتب   
االدمامم -تصميیم عماررةة سكنيیة(شقق مفرووشة) ططريیق االكوررنيیش  

مم 2001 -2000  
2  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
وومكتب االحامد االهھندسي  
تصميیم مسجد االحي االدمامم حي االدووااسر -  

مم 1995  
مم  

ااسم االباحث  
االتقريیر عنواانن  
إإعدااددهه تارريیخ  

3  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

ميدد. إإبرااهھھھيیم االنعيی  
دد. سليیمانن فوررتيیهھ  

كليیة االعماررةة وواالتخطيیط االجيیل االمعمارريي: كتابب عن قسم االعماررةة وومشارريیع االطالبب٬، جامعة االملك فيیصل بطلب  -
من كليیة االعماررةة  

مم 2004  
4  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
(وواالقطيیف ددررااسة عن االمباني االترااثيیة في االمنطقة االشرقيیة(ااألحساء  

مم 2004 – 2003  
-:ووأأعمالل مهھنيیة علميیة ووااستشاررااتتتقارريیر  -2-6  

مم  
ااسم االباحث  
عنواانن االبحث  

وواالتارريیخ االمكانن  
1  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
للنشر٬، ووررسائل ماجستيیر ووددكتوررااهه تحكيیم عدةة أأبحاثث مقدمة لمجالتت وومؤتمرااتت علميیة٬، ووكتب مقدمة  

متعدددةة  
2  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
االريیاضض االمملكة االعربيیة االسعودديیة -تقيیيیم عدةة مشارريیع بحثيیة لوززااررةة االشؤوونن االبلديیة وواالقروويیة  
متعدددةة  

3  



	  

دد. عبد هللا محمد االعويیّد  
للدفاعع االمدني بالدمامم ضمن ماددةة االتصميیم لطالبب االسنة  االمشارركة في ااإلشراافف على تصميیم مبنى ااإلددااررةة االعامة

االعماررةة االراابعة في قسم  
مم 1999لل االفصل ااألوو  

4  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

ماء االشربب في منطقة االدمامم) كمسابقة لطالبب  االمشارركة في تصميیم االسبيیل (تصاميیم ووموااقع مقترحة لمواارردد
االعماررةة في جامعة االملك فيیصل بطلب من االجمعيیة االخيیريیة بالدمامم االدمامم -  

مم 2003  
 
 
 

-:بحوثث جارريیة -2-7  
مم  

ااسم االباحث  
االباحث عنواانن  
تارريیخاال  

1  
دد. عبد هللا محمد االعويیّد  

االسكنيیة نماذذجج من منطقة االدمامم (االدمامم مدىى مالئمة االتصميیم للعائالتت االسعودديیة في االشقق وواالعمائر االخبر - - 
(االظهھراانن  

مم 2004  
2  

andDr.Abdullah Aloweid  
Dr.Ibraheem almofeez  

Design Response to Climate and Privacy Issues Relevant to Housing in Saudi 
Arabia  

(Proposed Book)  
Started: July 2003  

(In its Final Revision)  
 
 

-:االعلميیة االمشارركة في االمؤتمرااتت وواالندووااتت -2-8  
مم  

ااسم االمؤتمر  
اانعقاددهه مكانن ووتارريیخ  

االمشارركة مدىى  
1  

Fifth Interdisciplinary Conference of International Society of Architecture  
Chicago, U.S.A.  
15-19 June 2005  

حضورر  
2  

Computer- Aided Design Conference  
Oslo, Norway  

8-11 \August 2003  
حضورر  

3  
عماررةة االبيیئة: إإمكانيیاتت وومماررسة  

جامعة االملك فيیصل هھھھـ 1425شواالل  24/25قسم عماررةة االبيیئة  -  



	  

حضورر  
4  

ندووةة االتعليیم االعمرااني في االمملكة  
االدمامم٬، االتخطيیط٬، جامعة االملك فيیصل٬،كليیة االعماررةة وو  

مم 2002إإبريیل  8-11  
ررئيیس جلسة  

5  
االعربيیة ااسترااتيیجيیاتت االتنميیة االحضريیة في االمدنن  

6االريیاضض٬،  ووززااررةة االشؤوونن االبلديیة وواالقروويیة٬، مم 2000أأبريیل  12-  
حضورر  

6  
Housing and Future Generations Needs  

Thamar University, Yemen  
16-18 October 2000  

ووررقة علميیة  
7  

Planning and Urban Development in G.C.C Countries  
Qatar University, Doha, Qatar , 27-29 April 1999  

ووررقة علميیة  
مم  

ااسم االمؤتمر  
اانعقاددهه مكانن ووتارريیخ  

االمشارركة مدىى  
8  

ندووةة عماررةة االمساجد  
االريیاضض٬، كليیة االعماررةة وواالتخطيیط٬، جامعة االملك سعودد٬،  

يینايیر  30 مم 1999براايیر ف 3-  
حضورر  

9  
  ررووضة سديیر االقديیمة

(حلقة ددررااسيیة )  
مم1994جامعة االملك فيیصل٬، يینايیر   

حضورر  
10  

Housing for the Urban Poor  
Birmingham, U.K.  

11th -14th April 1994  
ووررقة علميیة  

11  
People, Place, and Development  

New Castle University, U.K 1-2 December, 1994  
قة علميیةوورر  

12  
  تصميیم االمباني وواالمدنن االجامعيیة

مم 11/1993/ 24-22 جامعة االبحريین٬،  
ووررقة علميیة  

13  
ندووةة االمديینة االعربيیة : االحضارريي خصائصهھا ووترااثهھا-  

-فبراايیر 28االمديینة االمنوررةة   
مم 1981ماررسس  5  



	  

حضورر  
14  

ندووةة االعماررةة ااإلسالميیة وواالتحضر  
  جامعة االملك فيیصل٬، االدمامم

مم 1980يینايیر  5-10  
حضورر  

 
 
 

االمهھنيیة االعضويیة في االهھيیئاتت وواالجمعيیاتت االعلميیة -2-9  
االعمراانن االجمعيیة االسعودديیة لعلومم -  

 
 

-:وواالجواائز االمنح -2-10  
مم  

إإسم االجائزةة  
عليیهھا مكانن ووتارريیخ االحصولل  

1  
االدكتوررااهه منحة من جامعة االملك فيیصل لدررااسة  

مم1991 -1986كويینزالند٬، أأسترااليیا   
2  

  االملك فيیصل لدررااسة االماجستيیرمنحة من جامعة 
توليین لويیزيیانا ااألمريیكيیة االواليیاتت االمتحدةة - - 1981 مم 1984 -  

3  
بهھيیوستن جائزةة االملحق االثقافي االسعودديي مم 1983االواليیاتت االمتحدةة للتفوقق االعلمي  -  

مم 1983أأمريیكا   
ااألنشطة االتدرريیسيیة -3  

االمواادد االتي تم تدرريیسهھا -3-1  
COURSE NO.  
COURSE TITLE  

Arch 202  
Design II .*  

Arch 212  
Design Methods II  

Arch 311  
Design Methods III  

Arch 301  
Design III*  

Arch 302  
Design IV*  

Arch 401  
Design V*  
Arch 402  

Design VI*  
Arch 501  

Design VIII*  
Arch 312  

Housing and Human Settlements  
Arch 421  

Housing and Theories of Architecture III  



	  

Arch 422  
Housing and Theories of Architecture IV  

Arch 562  
Professional Practice  

Arch 570  
Conservation of Buildings  

Arch 569  
Contemporary Arab Islamic Arch  

Arch 571  
Indigenous Arch. In Saudi Arabia  

 
(أأخريین ااكك مع أأعضاء هھھھيیئة تدرريیستشيیر إإلى االمواادد االتي ددررست باالشتر "*" االعالمة )  

 
 

-:االعلميیة ااإلشراافف على االرسائل -3-2  
االتخرجج في برنامج االدررااساتت االعليیا تجاووززتت  االمناقشة ووااإلشراافف على االعديید من ررسائل االماجستيیر وومشارريیع •

  .االعشروونن بحثا
االمجتمع عضويیة االلجانن ووخدمة -4  

:عضوويیة االلجانن -4-1  
 

-:على مستوىى االجامعة -4-1-1  
االلجنة  
االتارريیخ  

لجامعة االملك فيیصل عضو هھھھيیئة االتحريیر للمجلة االعلميیة  
مم 2000 مم 2002-  
وواالترجمة بجامعة االملك فيیصل عضو مركز االتأليیف وواالنشر  
مم 1997 مم 1999 -  

 
 

مستوىى االكليیة على -4-1-2  
االلجنة  
االتارريیخ  
ااألكادديیميیة عضو االلجنة  

مم 1991 مم 2001 -  
االجددد عضو لجنة قبولل االطالبب  

مم 1994 مم 1996 -  
ااالستشاررااتت عضو لجنة  
مم 1996 مم 1997 -  

عضو لجنة االمكتباتت  
مم 1991 مم 1993 -  

االمستمر ررئيیس لجنة االمحاضرااتت وواالتعليیم  
مم 1992 مم 1994 -  

 
 

-:مستوىى االقسم على -4-1-3  
االلجنة  
االتارريیخ  

االمقترحح عضو لجنة صيیاغة برنامج االدكتوررااهه  
ااآلنن مم حتى 25/10/2004  

االتصميیم عضو لجنة مرااجعة براامج  



	  

مم 2002 مم 2004 -  
االعماررةة االسنويي ررئيیس لجنة إإصداارر كتابب قسم  

ااآلنن مم إإلى 2004  
 
 
 
 
 
 

-:خدمة االمجتمع -4-2  
االحي ووإإعطاء ددررووسس في أأساسيیاتت ووااستخداامم  عضو مشارركك في مركز االحي لمنطقة االفيیصيیليیة بالدمامم ( خدمة

)ااآلنن مم إإلى 2004االكمبيیوتر ألبناء االحي (   
االشئونن االبلديیة  يیة لندووةة " إإسترااتيیجيیاتت االتنميیة االحضريیة في االمدنن االعربيیة" ووززااررةةااللجنة االعلم عضو •

وواالقروويیة ).2004وو ()مم 2000االريیاضض ( -  
  االتنميیة االعمراانيیة في االمناططق االصحرااوويیة وومشاكل االبناء ) عضو لجنة تقيیيیم ااالبحاثث االمقدمة لندووةة •

  . هھھھـ 1423بهھا ) ووززااررةة ااألشغالل االعامة ووااإلسكانن 
 
 
 

االكتبب االمنشووررةة:  
 

 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT IN SAUDI ) كتابب باللغة ااالنجليیزيیة بعنواانن *
ARABIA)Analysis & Critique –(2011)  

مم2011*كتابب (ااالسكانن وواالتططوورر االحضرريي بالمملكة االعرربيیة االسعوودديیة ) بالعرربي   

مم2012*كتابب (جززيیررةة تاررووتت: تارريیخهھا وومناززلهھا االتقليیدديیة)  

مم2012)قضايیا معاصررةة في االعماررةة وواالتخططيیططبب (كتا*  
 
	  


