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 السيرة الذاتية 

 

مساعد في جامعة الجوف وقد حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة القوى  حماد يعمل حاليا كأستاذ

على شهادة الماجستير في   وقد حصل 2012من جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية في عام  الكهربائية

د حصل  وق 2014هندسة الكهرباء والكومبيوتر من جامعة جنوب إلينوي في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

 . لقد مارس حماد عمله كمعيد في جامعة2021على شهادة الدكتوراة من جامعة شيفيلد في بريطانيا في عام 

وقد بدأ ممارسة عمله كأستاذ مساعد في عام   2015 وقد مارس عمله كمحاضر في عام 2012الجوف في عام 

التحكم  ،تطوير كفاءة تشغيل سكك القطارات الكهربائية ،. يتعلق مجال حماد البحثي في محاكاة القطارات2021

 ،التقليدية والمصغرةتحكم وتحليل إتزان نظم القوى الكهربائية للشبكات  ،والتشغيل في سكك القطارات الكهربائية

أجهزة تخزين الطاقة الهجينة المتكاملة مع تطبيقات   ،تحليل كفاءة الطاقة وتحسينها ألنظمة القوى الكهربائية

   الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.

 

 

 المؤهالت الدراسية

 

 الجهة المانحة التخصص  الدرجة العلمية المعدل الدراسي سنة التخرج

2012 4.77/5 (القوى الكهربائية) الكهرباء هندسة بكالوريوس   جامعة الجوف  

)المملكة العربية 

 السعودية( 

2014 4.78/5 الكهرباء والكومبيوتر هندسة  ماجستير   جامعة جنوب   

إلينوي 

)الواليات  

المتحدة 

 األمريكية(

هندسة اإللكترونيات والكهرباء   دكتوراة  ال يوجد  2021

 )سكك القطارات الكهربائية( 

جامعة شيفيلد  

 )بريطانيا( 

 

 

 

 اللغات 

 

 العربية: اللغة األم 

 اإلنجليزية: أجيدها بطالقة تحدثا وكتابة 
 

 



 المهارات

ماتالب  برمجة *  

الب فيو  برمجة*   

 * برمجة لغة السي بلس بلس 

 * برمجة البي ال سي 

 * تحليل بيانات 

 * تنظيم أنشطة

 * مهارات الخطابة

 

 

 اإلنجازات

 

2018لعام  )بريطانيا( بجامعة شيفيلدمتحدث في كلية هندسة اإللكترونيات والكهرباء  باحث ائزة أفضلج *  

2019لعام  )بريطانيا( متحدث في كلية هندسة اإللكترونيات والكهرباء بجامعة شيفيلد باحث * جائزة أفضل  

2019بجامعة شيفيلد )بريطانيا( لعام * جائزة أفضل باحث يجيد التواصل   

مشروع في المملكة  40للدكتوراة والمتعلق بسكك القطارات الكهربائية كضمن أفضل  حماد * تم إختيار مشروع

برنامج مبادرة مكة المكرمة للريادة واإلبتكار. تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون بين  العربية السعودية لالنضمام ل

عار "كيف نطور مدننا لخدمة جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية )كاوست( وأمارة منطقة مكة المكرمة تحت ش 

 الحج والعمرة". 

كريسا ضمن فريق عمل متكامل ورفيع المستوى   كباحث في مركز بحثي شهير في أوروبا يدعى حماد * عمل

مليون جنيه إسترليني بواسطة الحكومة  1.5للعمل على تطوير كفاءة ميترو لندن وقد تم تمويل هذا المشروع ب 

 البريطانية. 

أبحاث كما هو موضح أدناه: عدةر بنش قام حماد*   
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efficiency of DC electric railways,” in IEEE 15th International Conference on Control 
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• H. Alnuman, D. Gladwin, M. Foster and T. Fantham, “Adaptive control method to 

manage SOC for energy storage in DC electric railways,” in IECON 2019 – 45th 

Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Lisbon, Portugal.  



 

 الخبرة 

 
 الجهة  الفترة الزمنية  مسمى العمل 

 جامعة الجوف  2012 معيد

 جامعة جنوب إلينوي    2014—2012 طالب ماجستير 

 جامعة الجوف    2016—2014 محاضر

متخصص في أجهزة تخزين الطاقة   مركز بحثي يدعى كريسا   2021—2016 باحث دكتوراة 

 وتطبيقاتها والواقع في جامعة شيفيلد في بريطانيا 

 فرع الطالب في جامعة شيفيلد لمنظمة     2018—2017 مسؤول تنظيم أنشطة 

IEEE             

مسؤول في لجنة أنشطة  

 طلبة الدراسات العليا 

 إتحاد الطلبة بجامعة شيفيلد    2019—2018

اآلن  —2021 أستاذ مساعد   جامعة الجوف  

رئيس وحدة الخريجين 

 بكلية الهندسة 

اآلن  —2021  جامعة الجوف  

  االعتمادرئيس وحدة 

بعمادة الجودة البرامجي   

اآلن  —2021  جامعة الجوف  

عضو لجنة جائزة الملك  

 عبدالعزيز للجودة 

اآلن  —2021  جامعة الجوف  

 

 

 

 

 

 

 


