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 الوظيفة احلالية ومقرىـــا

 مقرىـــــا الوظيفة
 سكاكا رئيس قدػ الهندسة المدنية -وكيل كمية الهندسة
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 21236621:8 اإلقـــامة/  رقم السجل ادلدين
 الهندسة المدنية القســــــــــــــم الهندسة الكليــــــــــــــــــة
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 arc_majed@hotmail.com الشخصى الربيداإللكرتوىن (4911)014654 ىاتف العمل)رقم اذلاتف الداخلي(

 اختياري ادلوقع الشخصى  ىاتف ادلنزل 
  فاكس 16644:9155 جوال 

   83452 الرمزالربيدى سكاكا صندوق بريد 
 

 نىريىس ، انماجسخير ، انذكخىراي ( : انبكا انمؤهالث انعهميت )         
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 ادلؤىل
 

 اترخيو
 

 التقدير
 

 اجلامعة 
 

 الكلية
 

 التخصص القسم العلمى
 دقيق عام

 Arizona State -------- م3127 الدكتؽراة  4
University 

 يديإدارة التذ يديإدارة التذ يديإدارة التذ الهندسة

 عمارة وعمؽم البناء عمارة وعمؽم البناء عمارة وعمؽم البناء الهندسة جامعة الممغ سعؽد -------- م3119 ماجدتير 2
 عمارة وعمؽم البناء عمارة وعمؽم البناء عمارة وعمؽم البناء الهندسة جامعة الممغ سعؽد  م3113 بكالريؽس 9

 

 انخبراث انىظيفيت : 
 

 لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل مسمى الوظيفة الوظيفة

 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكاديمية
 8 محاضر هـ2548 هـ2541 مدني هندسةال الجؽف محاضر 

الترقية 
لؽظيفة 
استاذ 
 مداعد
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اجلهة:  مهندس  أخرى 
 ...ادلؤسسة/الشركة

  سنؽات 5  إىل من مكان العمل

مهندس بؽزارة الذؤون 
البمدية والقروية بؽكالة 

 تخطيط المدن

 هـ2539 هـ2535 المممكة العربية الدعؽدية

 مهندس بؽزارة الذؤون  مهندس 
البمدية والقروية بؽكالة 

 المداحة واألراضي

  سنتيؼ  هـ2541 هـ2539 المممكة العربية الدعؽدية

 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمؤحمراث وانىذواث انعهميت  انمشاركت في           
 

  م

 عنوان ادلؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

 √  هـ:35/9/254-34 أمانة منطقة الجؽف ستؽديؽ التخطيط الدريع لمرؤية العمرانية الذاممة لمدينة سكاكا في منطقة الجؽفورشة عمل ا 2

 √   جامعة الجؽف LMIتطؽير القيادة الفعالة  3

 Effective Personal Productivity  م29/4/3129 جامعة الجؽف  √ 

4 How to create a vibrant campus experience for students 22 جامعة الجؽف-
 √  م23/22/3129

 √  هـ29/4/2551-28 الكمية التقنية بالجؽف منتدى الطاقة المتجددة بالكمية التقنية بالجؽف 

 
 محاضرة الطاقة المدتدامة بنادي الحي بثانؽية األمير نايف بؼ عبد العزيز

نادي الحي بثانؽية 
األمير نايف بؼ عبد 

 العزيز
 √  هـ8/3/2551

 √  هـ2551-6-: جامعة الجؽف تهيئة قيادات الجامعة لالعتماد المؤسدي 

 √  هـ2551-7-24 جامعة الجؽف محاضرة بعنؽان تحريؼ عقؽل الذباب ووقايتهػ مؼ االنحرافات الفكرية 

 √  هـ2551-6-5 جامعة الجؽف تهيئة مندؽبي الجامعة لمزيارة الخارجية لالعتماد المؤسدي 

 √  هـ2551-9-22 جامعة الجؽف 3141المممكة العربية الدعؽدية  رؤية 

كمية عمؽم الحاسب  المؤتمر الدولي لعمؽم الحاسب والمعمؽمات 
 √  هـ39/8/2551-38 والمعمؽمات

 √  م:312-4-36 العمؽم كمية ورشة عمل " آفاق وتطمعات مرادر الطاقة المتجددة " 
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 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(نجامعيت اإلشراف عهً انرسائم ا          

 
 

 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(عضىيت انهجان وانجمعياث انمخخصصت    

 ادلكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م
 جامعة الجؽف هـ:2549/254 ة الدائمة لفحص العروض ودراسة الذروط والمؽاصفات والعقؽدالمجن 2
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 المجنة الدائمة لفحص العروض ودراسة الذروط والمؽاصفات والعقؽد 3
 جامعة الجؽف هـ:2549/254 المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب 4
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 المجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب 5
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 لجنة التعاقد 6
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 لجنة تنعيػ المؤتمر العممي لمكمية 7
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 المجنة التنعيمية لندوة مدتقبل التنمية العمرانية لمنطقة الجؽف 8
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 الستذاري لمكميةالمجمس ا 9
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 لجنة الخطط والبرامج والتأهيل لالعتماد :

 جامعة الجؽف هـ2551/:254 المجنة الفرعية لتأديب الطالب 21
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 لجنة الدراسة الفنية لتجهيزات معامل الكمية 22
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 يةلجنة المذكالت الطالب 23
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 وحدة االختبارات 24
 جامعة الجؽف هـ2551/:254 لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 25

 

          
 :  )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انذوراث انخذريبيت انحاصم عهيها وورش انعمم   

 السنة مكان االنعقاد صص التخ عنوان الدورة / ورشة العمل  م
ةر ادالا LMI تطؽير القيادة الفعالة 2 فؽ جلا ةعماج    

3 Effective Personal Productivity  ةر ادالا فؽ جلا ةعماج   م29/4/3129 

4 How to create a vibrant campus experience for students ةر ادالا فؽ جلا ةعماج   م22-23/22/3129 

ةر ادالا منتدى الطاقة المتجددة بالكمية التقنية بالجؽف 5 فؽ جلا ةعماج   هـ28-29/4/2551 

ةر ادالا محاضرة الطاقة المدتدامة بنادي الحي بثانؽية األمير نايف بؼ عبد العزيز 6 فؽ جلا ةعماج   هـ8/3/2551 

ةر ادالا تهيئة قيادات الجامعة لالعتماد المؤسدي 7 فؽ جلا ةعماج   هـ6-2551-: 

 
 

 م
 

  الدرجة العلمية عنوان الرسالة

 اجلامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

4        
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 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمهاراث               

 ( (Autocad- Archcad- 3dmax- Photoshop- Officeالتعامل مع البرامج الهندسية العديدة مثل ادلهارات 

        
 
 
 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمساهماث انمجخمعيت وانثقافيت وانخطىعيت    

 

 انفخرة انزمىيت طبيعت انىشاط انمساهمت / انىشاط م

4    
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 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انجىائز و انخكريم  
 

 الفرتة الزمنية التخصص الدولة و اجلهة ادلاحنة مسمى اجلائزة م

4     
 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمىاصب اإلداريت           
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة ادلنصب اإلداري م
 هخير ات ىتح ةيدؽ عدلا ةيبر علا ةكممملا فؽ جلا ةعماج ةسدنهلا ةيمك ليكو  4
 هخير ات ىتح ةيدؽ عدلا ةيبر علا ةكممملا فؽ جلا ةعماج ةيندملا ةسدنهلا ػدق سيئر  2

          

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انهغاث 

 لغات أخــــــــــــرى أذكرىا قراءة كتابة حتدث جتيدىا اللغة اليت
  ممتاز ممتاز ممتاز غة العربيةلال

 ممتاز ممتاز ممتاز اللغة االجنليزية

 معهىماث أخري حري أوها هامت : 

 ادلعلومات م
 ديد مؼ الفيالت والمباني الدكنيةرميػ العفي ت ي ر امعمالعمل كمهندس  4
 مع البرامج الهندسية العديدة  التعامل 2

 عمهج بها : انذول انخي  

 الدول م
 ةيدؽ عدلا ةيبر علا ةكممملا 4

 : وف()ميكن اضافة مزيد من الصفاو المشاركة في التاليف  الكتبتاليف          
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب

 
 العنوان بلغة أخرى
إن وجد ) كما ىو 
موجود على صفحة 
 الكتاب او البحث(

 
الرتقيم الدوىل ادلوحد 

 للكتاب
 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركني 
)حمقق ، مراجع ، 

 مرتجم ... اخل(

 
 
 

 الطبعة

 
 

عدد 
 الصفحات

 
 

 لغة الكتاب

 
 

اتريخ 
 النشر

4         
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 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(  (اإلوخاج انعهمً )األبحاد انعهميت

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

1 Computing redistribution moments in plastic stage by using linear 
analysis 

Innovative 
Infrastructure 

Solution 
Springer 3129 

2 Reduction of Lateral Earth Pressure by Using Geo-Foam Blocks Innovative 
Infrastructure 

Solution 
Springer 3129 

3 Analysis of Cost Overruns in Saudi Arabia Construction Projects: A 
University Case Study 

Journal for the 
advancement of 

performance 
information and 

value 

 3125 

4 Causes of Cost Overruns in Saudi Arabia Construction Projects vs. 
PIPS: A University Case Study  

Journal for the 
advancement of 

performance 
information and 

value 

 3125 

 

 

 

 

  


