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 المهنة:

تخطيط بقسم علوم وتقنية البناء عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام  بكلية العمارة وال

 في تخصص:

 هندسة وتكنلوجيا اإلنشاء مع التركيز على:

 تصميم المباني الصحية. -أ 

 علوم وتقنية البناء في الحقول التالية. -ب 

 .تكامل األنظمة البنائية 

 .الراحة في المباني 

 .تدوير الهواء في الفراغات المغلقة 

 .توفير الطاقة 

 الخضراء. االستدامة والمباني 

 

 : التعليم 

 الدكتوراه: )تكنولوجيا إنشاءات(

 م1999جامعة ليدز, قسم الهندسة المدنية, بريطانيا  مايو 

ميكنة حركة السوائل( في دراسة  CFDعنوان البحث : استخدام تقنية )

 حركة وتوزيع الهواء في المباني لزيادة مستوى الراحة وتوفير الطاقة.

 

 ية البناء(الماجستير: )علوم وتقن

جامعة الملك فيصل )الدمام حاليا(, كلية العمارة والتخطيط, قسم علوم 

 م.1992وتقنية البناء, مايو 

 عنوان البحث: تكامل  وتداخل أنظمة البناء : تقييم األداء.

 

 بكالوريوس: )هندسة معمارية(

 .1986جامعة الملك فيصل )الدمام حاليا(, كلية العمارة والتخطيط, نوفمبر 

 تصميم مجمع للخدمات الصحية.دراسة ومشروع التخرج : 

 



Resume                                                                                           Ali Mohammad Al-Garny 

3 

 

 :اللغات

 )تحدثا وكتابة وقراءة(  العربية -1

 )تحدثا وكتابة وقراءة( اإلنجليزية -2

  

 السيرة العملية:

أستاذ مساعد بكلية العمارة والتخطيط بقسم علوم وتقنية البناء بجامعة الملك  -1

 (    - ٢٠٠٠فيصل )الدمام حاليا(  )

ية العمارة والتخطيط بقسم علوم وتقنية البناء بجامعة الملك فيصل محاضر  بكل -2

 (.١٩٩٤ – ١٩٩٢)الدمام حاليا(  )

معيد بكلية العمارة والتخطيط بقسم علوم وتقنية البناء بجامعة الملك فيصل  -3

 (١٩٩٢ – ١٩٨٦)الدمام حاليا(  )

 (٢٠٠٣ -٢٠٠٢رئيس قسم علوم وتقنية البناء بكلية العمارة والتخطيط ) -4

 (. ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٣وكيل كلية العمارة والتخطيط للشئون األكاديمية )  -5

 (2002 ـ 2002مدير وحدة الجودة الشاملة بالدمام  ) -6

 (٢٠١٠ – 2006عميد كلية العمارة والتخطيط  -2

 

 الخبرة التدريسية:

 تدريس المواد التالية 

 الرياضيات األساسية لطلبة السنة االؤلى. -١

 الجبر للمعماريين. -٢

 الفيزياء للمعماريين. -٣

 ) مواد البناء وطرق تركيبها( ١التشييد  -٤

 ) أنظمة البناء( ٢التشييد  -٥

 تطبيقات الحاسب في العمارة. -٦

 )األنظمة الميكانيكية( ٢أنظمة خدمات المباني  -٧

 )أنظمة الطاقة في المباني( ١هندسة البيئة  -٨

 )علوم المواد( ١تقنية التشييد  -٩
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 )أنظمة متقدمة( ٢ة التشييد تقني -١٠

 طرق استخدام الطاقة األمثل في المباني. -١١

 ٢مقرر التصميم  -١٢

 ٣مقرر التصميم  – ١٣

 ٥مقرر التصميم  -١٤

 ٧مقرر التصميم  -١٥

 )المباني ذات البحور الطويلة( ١تقنية المشاريع  – ١٦

 )التصميم بالحاسب والتصميم بالقوالب( ٤تقنية المشاريع  -١٧

 ) تكامل البناء المتقدم( ٥تقنية المشاريع  -١٨

 التكلفة واإلدارة -١٩

 

 المساعدة في تدريس المواد التالية بجامعة ليدز ببريطانيا.

 التصميم بمساعدة الحاسب. -١

 المحاكاة والتحكم البيئي. -٢

 تصميمات التشييد: الكود والمواصفات. – ٣

 

 الخبرة البحثية:

وتأثيرها  تأثير توزيع الهواء وتشكيل الموزعات ابحاث مرحلة الدكتوراه في .1

 وتوفير الطاقة. على تقليص درجة الحرار

 ابحاث مرحلة الماجستير في تداخل وتكامل أنظمة البناء المختلفه. .2

مجموعة من المقررات في مرحلة الدراسات العليا في التكنيك المتنوع  .3

 والمواد الجديدة في البناء.

مواد العزل الحراري المستخدم حديثا في دراسات تقييمية لعدد من  .4

 المملكة العربية السعودية وسبل تطبيقها. 

 ,CHAM Concentrationمجموعة من الحاالت الدراسية لشركة تشام ) .5

Heat and Momentum limited) in London  البريطانية الستخدامها

 كمرجع قياسي للحاالت البيئية في المباني.

البنائية لتقليل تكلفة البناء في المملكة العربية دراسات لعدد من النظم  .6

 السعودية.
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 :والمشاركات المجالس واللجان

 ( ١٩٨٩ – ١٩٨٨عضو لجنة التدريب العملي بالكلية) 

 ( ١٩٩٢ – ١٩٩٠عضو لجنة مكتبة الكلية) 

 ( ١٩٩٢ – ١٩٩٠عضو لجنة القبول والتسجيل بالكلية) 

  (١٩٩٠والسالمة في المباني )عضو اللجنة التنظيمية العليا لندوة األمن 

 ( ٢٠٠٠ – ١٩٩٩عضو لجنة اعداد برنامج البكلوريوس في ادارة التشييد) 

  عضو لجنة مراجعة وتحديث برنامج الماجستير في علوم وتقنية البناء

(٢٠٠٠) 

 ( ٢٠٠١ – ١٩٩٩عضو اللجنة األكاديمية بكلية العمارة والتخطيط) 

 (٢٠٠٢ – ٢٠٠١يط )رئيس شئون الطالب بكلية العمارة والتخط 

  رئيس لجنة التسجيل والمتابعة لندوة التعليم الهندسي بالمملكة

 ٢٠٠٢ابريل -١٠-٨)التعليم والممارسة حاليا وفي المستقبل ( 

 ( ٢٠٠٢رئيس لجنة القبول بالكلية للطالب الجدد) 

 ( 2002- 2004رئيس لجنة التطوير والمتابعة بكلية العمارة والتخطيط) 

 (٢٠٠٦ – ٢٠٠٤م اإللكتروني بالجامعة )عضو لجنة التعلي 

  ٢٠٠٥) 1426\5\26بالجامعة  والتسجيل لقبولل الدائمة لجنةالعضو – 

٢٠٠٧) 

 ( ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣عضو اللجنة األكاديمية الدائمة بالجامعة) 

  عضو اللجنة الدائمة للتقويم واإلعتماد األكاديمي بجامعة الملك فيصل

2\2\1422 

 (2002 – 2002) عضو مجلس جامعة الملك فيصل 

 (  2010 -  2002عضو مجلس جامعة الدمام) 

 ( 2011 – 2002عضو مجلس كلية الهندسة  بجامعة الدمام) 

  رئيس اللجنة الرئيسية للدراسة الذاتية للتقييم واإلعتماد األكاديمي

 (2002-2002) بكلية العمارة والتخطيط.

 لجامعة للتقييم رئيس اللجنة األولى المسؤلة عن تقييم ومراجعة رسالة ا

 .(2002 – 2002) المؤسسي

 (  2002عضو اللجنة التنفيذية إلدارة الجودة والتخطيط بشطر الدمام-

2010) 

  رئيس لجنة كلية العمارة والتخطيط امام المراجعين الخارجيين لبرنامج

 (.2002العمارة )
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  رئيس لجنة دراسة متطلبات هيئة االعتماد االمريكيةABET  لبرنامج

 (2011) المباني.هندسة 

  رئيس لجنة إعادة صياغة برنامج هندسة المباني للتوافق مع متطلبات 

   الهيئة االمريكية لإلعتماد والتقييمABET. (2011) 

 (  2002عضو وفد جامعة الملك فيصل لزيارة الجامعات االسترالية) 

 عضو الوفد السعودي الزائر للجمهورية اليمنية بمناسبة اختيار مدينة تريم 

 (2010) عاصمة الثقافةاالسالمية وزيارة جامعة حضرموت.

  عضو الوفد األكاديمي السعودي الزائر لجامعات اإلمارات العربية المتحدة

(2006.) 

 ( 2010عضو لجنة الحاسب اآللي بالجامعة -      ) 

  المشرف العام على فرق عمل كلية العمارة والتخطيط لدراسة وتصميم

بتكليف من وزارة التعليم  بالحرم المكي الشريف.مسار الطواف للمعاقين 

 (2002) العالي.

  المشرف العام على فرق عمل كلية العمارة والتخطيط لدراسة وتصميم

, بتكليف من وزارة  زيادة الطاقة االستيعابية للمطاف بالحرم الشريف

 (2002). التعليم العالي

 دة الطاقة فريق اتحاد الجامعات إلعادة دراسة وتصميم زيا منسق

 , بتكليف من وزارة التعليم العالي. بالمسجد الحرام االستيعابية للمطاف

(2010) 

 عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران 

 .عضو الهيئة السعودية للمهندسين 

 .عضو الجمعية االمريكية للتثليج والتبريد 

 عضو اللجنة العليا لجائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني  ( ) 

  عضو وفد جامعة الدمام لزيارة الجامعات والمعاهد ومراكز التيمز األلمانية

 (2012)ابريل 

  (2012للشئون األكاديمية )ابريل  جامعة الدمامعضو لجنة تطوير وكالة 

  انتخابات الجمعية السعودية للسالمة المشرفة على لجنة الرئيس

 (2012المرورية )ابريل 

 

 الدورات وورش العمل
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 ة التدريبية وورشة العمل بعنوان " التفكير اإلستراتيجي " الذي قدمه الدور

من شركة قلو ماكس العالمية  Dr. James Talbotمستشار اإلدارة 

GLOMACS  

 .شهادة اإلبداع اإلداري بمعهد اإلدارة العامة بالدمام 

 .شهادة إدارة الوقت بمعهد اإلدارة العامة بالدمام 

 ر الدراسي على شبكة اإلنترنت.ورشة عمل نظم ادارة المقر 

  رؤية لمستقبل واعد باشراف  –ورشة عمل بيئة العمل وثقافة الجودة

العربية السعودية اللجنة الوطنية للجودة بمجلس الغرف التجارية المملكة 

 لمواصفات والمقاييس.وهيئة ا

  حلقة نقاش بعنوان " صناعة التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم

 .المركز الوطني للتعلم اإلالمملكة في سبيل تعاون أمثل" الجامعي ب

 2002ديسمبر  5 _4 لكتروني والتعليم عن بعد ، الرياض4

  ملتقى الجودة في التعليم الذي نظمته ادارة التربية والتعليم بمحافظة

 .األحساء

  ورشة عمل بعنوان" نحو مدن خليجية مستدامة" تنظيم جامعة الخليج

 العربي بالبحرين.

 باستخدام مواصفات ووثائق الهيئة ورشة عمل بعنوان "تقييم البرامج 

 ".NCAAAالوطنية للتقييم واالعتماد األكاديمي 

  ورشة عمل بعنوان " إعداد اإلختبارات اإللكترونية على نظام الويب سيتي

Web CT .اعداد جامعة الملك فيصل 

 إعداد جامعة ورشة عمل بعنوان " أستراتيجيات التدريس لطالب الجامعة "

 الملك فيصل.

  ورشة عمل بعنوان " تأسيس أنظمة توكيد الجودة في مؤسسات التعليم

 العالي" اعداد الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي .

  ورشة عمل بعنوان " تحسين الجودة على المستوى المؤسسي" اعداد

 2006مارس  12 – 11الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي .

  ورشة عمل بعنوان " ضمان الجودة على المستوى البرامجي" اعداد

 الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي .

  واسس التخطيط اإلستراتيجي في التعليم ورشة عمل "سيناريوهات

 .2002مايو  24_23العالي" الهفوف جامعة الملك فيصل  
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  . 2ورشة عمل "عناصر في التقييم األكاديمي ومستقبل التعليم العالي 

 2010مايو  13 -

  "ورشة عمل "التوجهات الوطنية في بحوث المواد المتقدمة ونظم البناء

 م.2002مارس  12مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، 

 يق ورشة عمل " منهجية إدارة الجودة الشاملة لتحسين األداء وتحق

 . 2010مايو  12التميز المؤسسي في القطاع الحكومي. جامعة حائل 

  ورشة العمل األولى في تقييم التعليم لتحسين التدريس لإلرتقاء

  2010ابريل  13 – 2األكاديمي. 

  ورشة عمل متقدمة في انظمة المعلومات الجغرافيةGIS  بجامعة

 اشتتقارت بالمانيا.

 بعاد بالمقياس الحقيقي )اإلنغماس ورشة عمل المحاكات ثالثية األ

 الفراغي( بجامعة اشتتقارت بالمانيا.

  ورشة االستشعار عن بعد ومحاكاة الضوضاء الرقمية في التخطيط

 العمراني والتصميم الرقمي , جامعة اشتتقارت بالمانيا.

  ورشة عمل البرنامج التدريبي إلعداد المحكمين مسار اإلبتكار ، مؤسسة

 1432ذو القعدة  ."موهبة" ز ورجاله للموهبة واإلبداعالملك عبد العزي

 .2011الموافق اكتوبر 

 

 

 رات والندواتمالمؤت

 مكان وتاريخ االنعقاد اسم المؤتمر م
نوعية 

 المشاركة

    

1 
ندوة تطوير التعليم الهندسي 

 والعمراني

 12جامعة الملك عبدالعزيز 

 2001فبراير  14 –
 مشارك

2 

 –اني في المملكة ندوة التعليم العمر

التعليم والممارسة في الواقع 

 والمستقبل

جامعة  –كلية العمارة 

 2001الملك فيصل  
رئيس احدى 

 اللجان

رئيس جلسة  12- 14جامعة الملك فهد المؤتمر الهندسي السعودي  3
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 مشارك -  2002ديسمبر  السادس 

4 
 –المؤتمر المعماري الدولي الخامس 

 العمران والبيئة 

 – 20مصر  –ة اسيوط جامع

 2003ابريل  22
 مشارك

5 

ندوة ظاهرة زحف الرمال على 

 السكك الحديدية وطرق معالجتها

االتحاد الدولي للسكك 

مارس  12 – 15الحديدية  

2003 

 مشارك

 

ندوة االسكان الثانية "المسكن 

 الميسر"

الهيئة العليا لتطوير مدينة 

مارس  31ـ22الرياض. 

2004 

 مشارك

6 
عمارة البيئة  األول )عمارة  ملتقى

 البيئة مهنة ضرورية نحو بيئة أفضل(

 -جامعة الملك فيصل 

 2004مارس 
 مشارك

7 
 –مؤتمر المسكن الميسر والمالئم 

 اإلسكان والبيئة

 22 – 24كندا   –تورنتو 

 2004يونية 
 مشارك

8 
المؤتمر الدولي في تخطيط وادارة 

 البيئة 

 11البرازيل  –ريودي جانيرو 

 2005سبتمبر  15 –
 مشارك

9 
 – 12المنطقة الشرقية   الملتقى الثاني للخدمات اإللكترونية 

 2006ديسمبر  13
 رئيس جلسة

 
المؤتمر العالمي في التعليم عن بعد 

( EDOC 2006) 

جامعة قابوس بعمان 

 2006مارس  22ـ22
 مشارك

10 
 –ندوة العودة الى المستقبل 

 التخطيط والطفرة االقتصادية

مايو  –جامعة الملك سعود 

2006 
 مشارك

11 

الندوة األولى لإلسكان الخيري 

 والميسر بالمملكة العربية السعودية

جامعة الملك فيصل 

 12 – 12وجمعية البر  

 2006ابريل 

 رئيس جلسة

 
مؤتمر تصاميم المدن شبه 

 االستوائية

 6ـ4بيرث أستراليا مدينة 

\6\1422 
 مشارك
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12 

م اإللكتروني  في ملتقى صناعة التعل

نحو  –مؤسسات التعليم الجامعي 

 تعاون أمثل 

المركز الوطني للتعلم 

اإللكتروني والتعليم عن بعد 

 2002ديسمبر  5 – 4

 مشارك

13 

المؤتمر الوطني الثاني للجودة تحت 

شعار "بيئة العمل وثقافة الجودة .... 

 رؤية لمستقبل واعد.

 2002مايو   23 – 21الخبر  

 مشارك

14 

 –وزارة التربية والتعليم  الملتقى األول للجودة في التعليم 

يناير  16 – 15األحساء 

2002 

 مشارك

 رئيس جلسة 2008  الخبر  الملتقى الرابع للخدمات األلكترونية 15

16 
اللقاء الرابع عشر لعمداء كليات 

 العمارة والهندسة والحاسب

ممثل جامعة  2002مايو   2 – 6الكويت 

 فيصلالملك 

17 
ريجي كلية العمارة خمنتدى رابطة 

 والتخطيط األول 

يوليو   الملك فيصلجامعة 

2002 

المشرف 

 العام

18 
مشروع تنمية االبداع والتميز ألعضاء 

 هيئة التدريس بالجامعات السعودية

 2 – 1جامعة الملك فيصل 

 2002مارس 
 مشارك

19 

منتدى مؤسسة الفكر العربي 

العربي "التعليم  في الوطن 

 والعولمة" 

مارس  30الدار البيضاء  

 مشارك 2002ابريل  1الى 

20 
الملتقى الوطني الخامس لنظم 

 المعلومات الجغرافية 

 2002الخبر 
 مشارك

21 
 23 – 20معرض الظهران  معرض العقار واإلسكان  السادس 

 2002اكتوبر 
 مشارك

22 
ملتقى استراتيجيات التدريس لطالب 

 الجامعة 

يناير  6الملك فيصل  جامعة

2002 
 مشارك

23 

ندوة عمارة البيئة والتنمية السياحية 

 بالمملكة 

 -كلية العمارة والتخطيط 

 13جامعة الملك فيصل 

 2002مايو 

المشرف 

 العام
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24 
ملتقى "نحو مدن خليجية مستدامة 

" 

جامعة الخليج العربي 

 2002ابريل – 22البحرين   ب
 مشارك

25 
 25 – 12قالسكو , بريطانيا  للطاقة المتجددة المؤتمر العالمي 

 2002يوليو 
 مشارك

26 
الندوة الثانية لالسكان الخيري 

 والميسر

ربيع الثاني   24-22الخبر 

1422 
 رئيس جلسة

27 
اللقاء الخامس عشر لعمداء كليات 

 العمارة والهندسة والحاسب

مايو  -جامعة الملك فهد 

2002 

ممثل جامعة 

 الدمام

28 
ريجي كلية العمارة خى رابطة منتد

 والتخطيط الثاني 

المشرف  2002جامعة الدمام  يوليو 

 العام

29 
منتدى هندسة البناء الثاني 

 )المباني الذكية(

المشرف  2002جامعة الدمام 

 العام

 
إمارة المنطقة الشرقية  منتدى القيادة ومسؤلية الخدمة

 2002ابريل  23ـ22
 مشارك

30 
المسرف  2002جامعة الدمام  داخلي الثاني التصميم ال ملتقى

 العام

31 
 لمنظمة إفال العالمية 46المؤتمر 

  بعنوان "بنية تحتية خضراء",

ريوديجانيرو بالبرازيل 

 2002اكتوبر  24_20
 مشارك

32 

ندوة التنمية العمرانية األولى 

)التطوير العقاري واإلسكان 

 المستدام(

جامعة الدمام وغرفة 

اكتوبر  22 – 25الشرقية 

2002 

المشرف 

العام ورئيس 

اللجنة 

 العلمية

33 
الملتقى الخامس للخدمات 

 اإللكترونية 

 2002المنطقة الشرقية  
 رئيس جلسة

34 
نوفمبر  26 – 23 -دبي   ملتقى ومعرض الخمسة الكبار

2002  
 حضور

35 
كلية العمارة والتخطيط ,  ملتقى يوم العمارة األول 

 2002جامعة الدمام  

المشرف 

 العام
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36 
 23 – 22امارة الشرقية  ندوة القيادة ومسؤلية الخدمة 

 2002ابريل 
 مشارك

37 
اللقاء السادس عشر لعمداء كليات 

 العمارة والهندسة والحاسب

ابريل   21 – 20البحرين 

2010 

ممثل جامعة 

 الدمام

38 
مؤتمر التقنية واالستدامة في 

 العمران

 6 – 3جامعة الملك سعود 

 2010ناير ي
 رئيس جلسة

39 
منتدى التصميم الداخلي الثالث 

 )التصميم الداخلي والسياحة(

مايو   4جامعة الدمام  

2010 

المشرف 

 العام

المؤتمر الدولي األول للتراث  40

 العمراني في الدول اإلسالمية 

رئيس جلسة  2010مايو  22 – 23الرياض 

 ومشارك

41 
ملتقى عناصر في االعتماد 

 اديمي ومستقبل التعليم العالي األك

مايو  13 – 2جامعة الدمام 

2010 
 مشارك

 مشارك 2010اغسطس  –المانيا  مؤتمر مدن سهلة الحركة  42

43 
ندوة العمارة الداخلية الرابعة 

 )مستقبل واعد(

المشرف  2011جامعة الدمام  مايو 

 العام

44 
)الخبر(  معارض الظهران األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي 

  2011فبراير 
 محكم

45 
نيوزيالندا ابريل  –ولنقتن   2011مؤتمر ومعرض طاقة الرياح 

2011 
 مشارك

46 

الملتقى العربي السادس للمكتبات 

ومراكز المعلومات حول مباني 

المكتبات ومتطلبات عصر المعلومات 

 )الحال والمآل(

يناير  26 – 24القاهرة   

2011 
 مشارك

74 

الجمعية السعودية  ول للسالمة المروريةالملتقى األ

للسالمة المرورية )سالمة(  

ديسمبر  13ـ12الدمام 

2011 

إدارة البرنامج 

العلمي 

 للملتقى
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74 

الرياض االقتصادي في دورته منتدى 

الخامسة "نحو تنمية اقتصادية 

 مستدامة"

ديسمبر  12ـ12الرياض 

 مشارك 2011

74 
ات الدولي لتصميم الفراغ ؤتمرمال 

  بمساعدة الميديا

 مدينة سانتافيه  االرجنتين
 مشارك

 

 األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي

 )موهبة(

ـ -فندق الفيصلية بالرياض 

ـ  1433ربيع ثاني  26

 2012مارس 

 محكم

05 
 1433\3\24ـ23الخبر  المؤتمر العلمي الطالبي الثالث

 2012\2\16ـ16الموافق 
 محكم
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2. Tinker, J. A. and Al-Garny, A. M. “ Computational analysis of indoor air 

distribution in an office space” 8
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heights on thermal performance of open plan area” Al Azhar engineering Sixth 

international Conference, Cairo – awarded, in progress. 

5. Al-Garny, A. M. and Tinker, J.A. “Envelope and internal space performance of 

office buildings in hot climate” the 8
th

 international conference on building 

envelope, 2 to 7 /12/2001, Florida, USA. 

6. Al-Garny, A.M “Importance of environmental issues in architectural 

engineering education”,  the symposium on architecture education in the 

Kingdom, teaching and practice at present and in the future, college of 
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