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منحة دراسية من جامعة الملك سعود توجت بالحصول على درجة 1998-1993 
الدكتوراه في العمارة من جامعة نيوكاسل- نيوكاسل أبون تاين 

بالمملكة المتحدة.

عنوان الرسالة: "تقدير وتطوير الظروف الحرارية داخل خيام 
الحجاج بمكة المكرمة"

منحة دراسية من جامعة الملك سعود توجت بالحصول على درجة 1988 -1984
الماجستير في العمارة من جامعة مك قيل- مونتلایر بكندا.

عنوان الرسالة: "استعمال الخيام في إسكان الحجاج بمكة المكرمة"

1967- 1981
بكالوريوس هندسة معمارية- جامعة الملك سعود- الرياض.

مشروع التخرج: "تنفيذ المخطط العام لمدينة الرياض- تصميم حي 
سكني لذوي الدخل المحدود والمتوسط (980 هكتار) بشمال مدينة 

الرياض".

انات الشخصية

لفية التعليمية



2012
أستاذ مشارك بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.

2008- 2011
مستشار صاحب السمو الملكي األمير منصور بن متعب بن عبد 

العزيز ؛ والمدير التنفيذي للمفوضية السعودية المشاركة بمعرض 
إكسبو العالمي 2010 بجمهورية الصين الشعبية - شنغهاي، 

ورئيس فريق التصميم لجناح المملكة المشارك بالمعرض

2006 - 2008
عميد معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية بجامعة 

الملك سعود.

2005 - 2006
عميد بالنيابة لمعهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية 

بجامعة الملك سعود.

2002 - 2005
وكيل معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية بجامعة 

الملك سعود.

منذ 1993
أستاذ مساعد بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.

1991 - 1992
مساعد مدرس بكلية العمارة والتخطيط وتنسيق المواقع بجامعة 

نيوكاسل بالمملكة المتحدة.

معيد بقسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود.1981-1983

برة العملية واألكاديمية



1427

حقق معهد الملك عبدهللا أضخم إيراد مالي منذ تأسيسه وبنسبة نمو 
قياسية وكما حقق فوائض مالية هي األضخم منذ تأسيس المعهد.

1430
حصدت المشاركة السعودية بمعرض اكسبو شنغهاي 2010 م على 

أكثر من عشرين جائزة دولية ومن أهمها مايلي:

حصل الجناح الوطني السعودي المشارك على الجائزة الذهبية 
من الفئة (أ) في مجال "أفضل إبداع في العرض"

حصل جناح خيام مدينة منى على الميدالية الفضية نظير 
مشاركته وفوزه ضمن أفضل الممارسات الحضرية على 

مستوى العالم

 شهادتي اعتراف وتقدير مقدمة من الهيئة المنظمة لمعرض 

إكسبو وذلك عن مساهمة كل من الجناح الوطني السعودي 
وجناح خيام منى في إنجاح معرض إكسبو العالمي.

جائزة " أفضل المتميزين " لتصميم قاعة المعرض 
بالجناح الوطني السعودي والفيلم المصاحب مقدمة من 

جائزة "رد-دوت" بألمانيا وهي أرقى هيئة دولية في العالم 
تقدم جوائز عالمية المستوى في مجال التصميم.

جائزة "التميز في المعارض" مقدمة من جامعة بودان 
ومجلة أعمال الصين

جائزة "أفضل بناء ألفضل عشرة أجنحة" مقدمة من 
مجموعة شنغهاي األعالمية.

جائزة " المركز األول ألفضل عرض سينمائي" " وجائزة 
المركز الثالث ألفضل جناح بين الدول المشاركة"  و " 

جائزة المركز الثامن ألشهر مقال صحفي عن جناح 
مشارك "

جائزة " أفضل جناح " وجائزة " إكسبو أوسكار – أكثر 
جناح تخطيطا للزيارة"

وائز واالنجازات



مواد التدريس

االهتمامات العلمية



1988 Alghamdi, M. Saudi House Program. Montreal: 
Center for Mimimum Cost Housing, Mcgill 
University,1988.

1985 Alghamdi, M. The Traditional Tower Houses In 
South West of Saudi Arabia. Montreal: Center 
for Mimimum Cost Housing, Mcgill 
University,1985.

1985 Alghamdi, M. Housing Pattern Before and 
After Oil Discovery In The Eastern Province of 
Saudi Arabia, Evolution, Influence, Prospect. 
Montreal: Center for Mimimum Cost Housing, 
Mcgill University,1985.

1984Rybczynski, Bhatt, Alghamdi. How the Other 
Half Builds, Volume 1: Space, Research 
Report No.9, Montreal: Center for Mimimum 
Cost Housing, Mcgill University,1984.

 كتاب االكسبو: المرجع الشامل لتخطيط وتنظيم وتصميم وتشغيل 1433
المعارض العالمية، تأليف جوردن ليندن و بول كريتون ترجمة د. 

محمد بن سعيد العيسان الغامدي، الناشر جامعة الملك سعود، 
1433 هـ 450 صفحة.

1433

كتاب روائع التهزم للعمارة المعاصرة في إكسبو 2010 بشنغهاي: 
سنغافورة، الناشر ريفيل للكتب والصور المحدودة، 2011 (480 

صفحة)

تب المؤلفة والمترجمة

ضل أبحاث الدراسات العليا



1424

 كتاب بعنوان: "دليل اإلسكان الميسر بالمملكة العربية السعودية، 
الناشر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (1424هـ) يقع في 

أربعمائة صفحة باللغة العربية (تأليف مشترك).

1423
 كتاب بعنوان: "المرجع في تخطيط وتصميم المدن الجامعية 

السعودية، الناشر معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات 
االستشارية بجامعة الملك سعود (1423هـ) يقع في ثالثمائة صفحة 

باللغتين العربية واالنجليزية (تأليف مشترك).

1433
الغامدي، العيسان محمد. "دوافع التحاق الطالب بجامعة الملك 
سعود وكلية العمارة والتخطيط على ضوء السمات األكاديمية 

واالجتماعية"، مجلة جامعة الملك سعود - العمارة والتخطيط، العدد 
2013 ، 1

1433

فعالية أداء عمود نفث رذاذ الماء المستخدم في تلطيف مناخ عرفات 
WBGT بداللة مؤشر

1418
 الباحث لدراسة "القرى الجبلية في منطقة الباحة: نشأة التكوين 

العمراني واتجاهات النمو"- بحث منفرد.

حاث المنشورة في مجالت علمية محكمة



1426
 العيسان الغامدي، محمد سعيد، والعالي، عبد الرحمن، والمصري، 
وحيد، معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية: أنموذج 

للشراكة بين القطاع الخاص والجامعات، مؤتمر الشراكة بين 
الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، الرياض، جامعة 

الملك سعود، 1426هـ-2005م.

1426
 العيسان الغامدي، محمد سعيد، والعالي، عبد الرحمن، والخشروم، 
محمد، معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية: نماذج 
تعاون ناجحة - مشروع تخطيط أراضي الشيخ صالح الراجحي في 
بنبان بشمال مدينة الرياض، مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع 

الخاص في البحث والتطوير، الرياض، جامعة الملك سعود، 
1426هـ-2005م.

1426

 العيسان الغامدي، محمد سعيد، والعالي، عبد الرحمن، والخشروم، 
محمد، معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات االستشارية: نماذج 
تعاون ناجحة - مشروع جامعة الملك خالد بأبها، مؤتمر الشراكة 

بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، الرياض، 
جامعة الملك سعود، 1426هـ-2005م.

1428
AlGhalayini, Alissan AlGhamdi, Automating 
The Work at KAI-RCS: A case Study on Using 
Imaging Databases to Follow-Up Projects,  
International Joint Conferences on Computer, 
Information, and Systems Sciences, and 
Engineering, December 3  - 12, 2007

1428
AlGhalayini, Alissan AlGhamdi, Automating 
The Work at KAI-RCS: A case Study on Using 
an Imaging Database to Optimize the Selection 
Process of Projects team Members, 
International Joint Conferences on Computer, 
Information, and Systems Sciences, and 
Engineering, December 3  - 12, 2007

حاث المنشورة في مؤتمرات علمية محكمة



1428
AlGhalayini, Alissan AlGhamdi, Automating 
The Work at KAI-RCS: A case Study on Using 
an Imaging Database to Administer and 
Manage the International Competition for King 
Khaled University Campus Architectural 
Design,   International Joint Conferences on 
Computer, Information, and Systems Sciences, 
and Engineering, December 3  - 12, 2007

1433

مخترع نظام وجهاز حفظ وتعقيم واسترجاع االحذية - خادم االحذية

1430
متحدث رئيس في المؤتمر السابع المصاحب لمعرض إكسبو 

شنغهاي الدولي 2010  لتقديم ورقة علمية بعنوان " التكامل بين 
االنسان والطبيعة: مدينة الخيام بمنى كأفضل ممارسة حضرية" ، 

في 12 نوفمبر 2009 م، بكين، جمهورية الصين الشعبية.

1424

دعوة مقدمة من جامعة الكويت  لتقديم محاضرة بعنوان " تجربة 
المدن الجامعية السعودية: خمسون عاما من البناء"

ءات االختراع

وات إللقاء محاضرات كمتحدث رئيس 



1424

محاضرة " العمارة المعاصرة للجامعات السعودية " ألقيت بكلية 
العمارة  بالجامعة األردنية وكلية الهندسة بجامعة مؤتة ضمن 

فعاليات األيام الثقافية للجامعات السعودية في رحاب الجامعات 
األردنية للفترة من 14 - 18 ديسمبر 2003

1432
محاضرة " السعودية في اكسبو شنغهاي " ألقيت بكلية العمارة 

والتخطيط بجامعة الدمام ضمن فعاليات يوم العمارة الداخلية الرابع 
تحت شعار "العمارة الداخلية مستقبل واعد" في 14 جمادى اآلخرة 

1423 هـ الموافق 17 مايو 2011 م.

دعوة مقدمة من شركة ماركوس ايفانز لتنظيم المؤتمرات لتقديم 1432
محاضرة بعنوان "أساسيات التصميم المستدام للجناح السعودي 

المشارك في معرض األكسبو الدولي 2010، شنغهاي ، جمهورية 
الصين الشعبية" كأحد فعاليات مؤتمر المباني البيئية والذي عقد في 

مدينة الدوحة بدولة قطر في 17 و 18 أبريل 2011 م.

1427
الخطة األستراتيجية المستقبلبة لمعهد الملك عبدهللا للبحوث 

والدراسات اإلستشارية (1427 - 1430 هـ)

التقرير السنوي لنشاط معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات 1427
اإلستشارية للعام الدراسي 1427 - 1428 هـ

التقرير السنوي لنشاط معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات 1426
اإلستشارية للعام الدراسي 1426 - 1427 هـ

ورشة العمل الثانية عن البحوث التعاقدية ، في رحاب جامعة الملك 1425
فهد للبترول والمعادن بتاريخ 20 ديسمبر 2005م. وقد قدمت 

للورشة ورقة عمل بعنوان " الخدمات االستشارية بجامعة الملك 
سعود.

راق عمل ودراسات



2011
نحو استراتيجية شاملة لحل الحركة المرورية بالمدينة الطبية 

بجامعة الملك سعود"، مبادرة مرفوعة لسعادة الدكتور عميد كلية 
الطب والمستشفيات الجامعية بتاريخ 6/8/ 2011

دراسة إسكان البنات بجامعة الملك سعود" مبادرة مرفوعة لمعالي 1418
مدير جامعة الملك سعود

دراسة إسكان أعصاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود - المشكلة 1416
والحلول الممكنة" مبادرة مرفوعة لمعالي مدير جامعة الملك سعود

1425
مقترح انشاء برنامج أوقاف جامعة الملك سعود على مساحة 

200000 متر مربع في الجنوب الغربي لجامعة الملك سعود 
(المقر الحالي لمشروع أوقاف الجامعة) مبادرة مرفوعة لمعالي 

مدير جامعة الملك سعود

1426
مقترح انشاء مدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز للخدمات العلمية 

واالستشارية على مساحة مليون ومائتي ألف متر مربع في الشمال 
الشرقي لجامعة الملك سعود (الموقع الحالي لمشروع وادي 
الرياض) مبادرة مرفوعة لمعالي مدير جامعة الملك سعود

المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء، 10 - 13 محرم 1434
1434 هـ الموافق 24 - 27 نوفمبر 2012 م ، الرياض ، وزارة 

المياه والكهرباء
1434

مؤتمر االستدامة من خالل المحاكاة ، 12 - 14 محرم 1434 هـ 
الموافق 26 - 27 نوفمبر 2012 م ، الدمام ، جامعة الدمام.

1431
مؤتمر التقنية واالستدامة في العمران، 17 - 20 محرم 1431 هـ 

الموافق 3-6 يناير 2010 م ، الرياض، جامعة الملك سعود

درات علمية واجتماعية

ات ومؤتمرات علمية



المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية " تنمية 1431
إقتصادية لتراث عمراني نعتز به"، الرياض، الهيئة العليا للسياحة، 
خالل الفترة 9-14 جمادى اآلخرة 1431 الموافق 23 - 28 مايو 

.2010
1430

متحدث رئيس في المنتدى السابع لمعرض إكسبو 2010 الدولي 
بعنوان "تشكيل عمران المستقبل على ضوء الحكمة العالمية"  12 

نوفمبر 2009 ، بكين ، جمهورية الصين الشعبية. المحاضرة 
بعنوان " تمازج الطبيعة مع االنسان: جناح مدينة منى ضمن أفضل 

الممارسات الحضرية حول العالم"

1428

 الحي السكني أكثر من مجرد مساكن - ندوة اإلسكان الثالثة - تنظيم 
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

1428

دعوة مقدمة من وزارة البلديات والشؤون القروية للمشاركة ضمن 
الوفد الرسمي لحضور المؤتمر العام الثاني للدول المشاركة 

بالمعرض الدولي 2010 ، شنغهاي، الصين.

1427

منتدى التنافسية الدولي - تنظيم الهيئة العامة لإلستثمار في 8 نوفمبر 
2006- الرياض - المملكة العربية السعودية

1427
دعوة مقدمة من وزارة البلديات والشؤون القروية للمشاركة ضمن 

الوفد الرسمي لحضور المؤتمر العام األول للدول المشاركة 
بالمعرض الدولي 2010 ، شنغهاي، الصين.



1426

 مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث 
والتطوير – جامعة الملك سعود  – الرياض – الفترة من 1-3 ربيع 

األول 1426هـ ، الموافق 10-12 أبريل 2005م.

1426

ندوة "تمويل المساكن البيئية " تنظيم الهيئة العليا للسياحة في 13 / 
6 / 1426 هـ ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

ندوة مستقبل اإلسكان الثانية / اإلسكان الميسر –الهيئة العليا لتطوير 1425
مدينة الرياض –الرياض – الفترة من 7-10 صفر 1425هـ ، 

الموافق 28-31 مارس 2004م.
1425

دعوة مفدمة من جامعة الكويت للمشاركة في إجتماعات اللجان 
التأسيسية للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت.

1425
المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئية الجافة ، 22- 25 شوال 

1425 الموافق 5-8 ديسمبر 2004، الرياض جامعة الملك سعود

1425
دعوة مقدمة من جامعة الكويت  لتحكيم مشاربع السنة النهائية 

لطالب فسم  العمارة والتخطيط بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت.

1424

االيام الثقافية للجامعات السعودية في رحاب الجامعات األردنية، 
عمان، المملكة األردنية الهاشمية. 20- 24 شوال 1424 هـ 
الموافق 14- 18 ديسمبر 2003 م. قدم محاضرة عن المدن 

الجامعية السعودية- النشأة والتطور العمراني.

1424

 ندوة ترشيد وإدارة الطاقة في المباني- الظهران- فبراير 2002م.



1424
الملتقى الثاني للهندسة القيمية بعنوان المسكن األقتصادي - الرياض 
، المملكة العربية السعودية 26- 27 رجب 1424 هـ الموافق 23- 

24  سبتمبر 2003 م.

1423

معرض ( إكسبو) هانوفر الدولي ، 2000 م

1423

 ندوة التعليم العمراني في المملكة/ التعليم والممارسة في الواقع 
والمستقبل- كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل- الدمام- 

الفترة من 25 حتى 27 محرم 1423هـ (8 - 11 أبريل 2002م).

1422
ندوة مستقبل اإلسكان األولى / الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
–الرياض – الفترة من 15-17 محرم 1422هـ ، الموافق 11-9 

أبريل 2001م.

1422

ندوة تمويل وتوفير المرافق العامة (كهرباء- مياه- صرف صحي)- 
الرياض- الفترة من 29 شوال حتى 1 ذو القعدة 1422هـ 

(2002م). بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي

1420
المؤتمر الثالث لدراسات التصحر والبيئة مابعد 2000، من 26-22 

شعبان 1420 الموافق 30 نوفمبر - 4 ديسمبر 1999م، الرياض 
جامعة الملك سعود

1419
 الندوة العالمية لعمارة المساجد- الرياض 13-17 شوال 1419 هـ 

الموافق 30 - 3 فبراير 1999م. الرياض ، جامعة الملك سعود



1419
المؤتمر الخامس للمجلس العالمي للطاقة المتجددة- فلورانس- 

إيطاليا- سبتمبر 1998م.

1419
ندوة تأصيل العمارة المحلية في مناهج التعليم العمراني- الرياض- 

1998م.

معرض ( إكسبو ) لشبونة الدولي ، 14191998
1418

 المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة المدن العربية "التنمية والبيئة 
ونظم المعلومات في المدن العربية"- تونس 1997م.

1418
ندوة عن التعليم العالي في المملكة العربية السعودية :رؤى مستقبلية 

للقرن الواحد والعشرين،  خالل الفترة من 4 - 7 جمادى اآلخرة 
1418هـ الموافق 22 - 25 فبراير 1998 م

1417
المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة المدن العربية بعنوان التنمية 
والبيئة ونظم المعلومات في المدن العربية ، تونس في 26 - 28 

مايو 1997م.

ندوة الحفاظ على التراث العمراني الخليجي المميز، 1- 3 أكتوبر 1416
1994، الدوحة ، قطر

1411
المؤتمر التاسع الدولي لمنظمة PLEA بعنوان "العمارة والفراغات 

العمرانية"- أشبيليا- أسبانيا- 1991م.

1409
ندوة النقل في الحج، وزارة المواصالت، 22-24 ذي القعدة 1409 

الموافق 25 -27 يوليو 1989، مكة المكرمة.

1409
ندوة النقل في الحج، وزارة المواصالت، 21-23 ذي القعدة 1408 

الموافق 5 -7 يوليو 1988، مكة المكرمة.

1407
ندوة النقل في الحج، وزارة المواصالت، 25-27 ذوالقعدة 1407 

الموافق 21 -23 يوليو 1987، مكة المكرمة.



1407
المؤتمر الدولي لمنظمة IAHS بعنوان "مشاكل اإلسكان في الدول 

النامية"- الظهران- المملكة العربية السعودية - 1987م.

1401
ندوة المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري اإلسالمي- 

المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية- 1981م.

1400
الندوة العالمية عن العمارة االسالمية والتخطيط بجامعة الملك فيصل 

بالدمام في 22 صفر 1400 هـ الموافق 10 يناير 1980 م.

1433
ورشة "أثر مخرجات السنة التحضيرية على جودة األداء 

األكاديمي" والتي عقدها مركز التميز في التعلم والتعليم بجامعة 
الملك سعود في يوم السبت 21 جمادى اآلخر 1433 هـ الموافق 

12 مايو 2012م

ورشة عمل "يوم العمارة الداخلية الرابع: تحت شعار العمارة 1432
الداخلية مستقبل واعد" والمقام في رحاب كلية العمارة والتخطيط 

بجامعة الدمام في 14 جمادى اآلخرة 1423 هـ الموافق 17 مايو 
2011 م.

عضو مجلس جامعة الملك سعود1428 - 1425
1420 - 1426

عضو اللجنة التأسيسية لمشروع مركز األمير سلطان بن عبد 
العزيز الثقافي بجامعة الملك سعود وعضو اللجان الهندسية 

والتسويقية للمشروع

1418 - 1419
عضو مجلس كلية العمارة والتخطيط ممثالً لقسم العمارة وعلوم 

البناء للعام الدراسي 1418-1419هـ.

ضوية المجالس واللجان العليا

قات وورش عمل علمية



1423

عضو اللجنة العليا المنظمة لحفل وضع حجر األساس للمرحلة 
الثانية للمدينة الجامعية لجامعة الملك سعود والمدينة الجامعية للبنات 
بالدرعية وتوسعة مستشفى الملك عبد العزيز بالملز والذي أقيم في 
29 ذي القعدة 1423هـ برعاية صاحب السمو الملكي األمير عبد 

هللا بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ورئيس 
الحرس الوطني.

1422

عضو اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر العالمي عن خادم الحرمين 
ومجهوداته ورئيس لجنة المعرض المصاحب له (عشرون عاماً 
نماء ورخاء) والذي أقامته جامعة الملك سعود ضمن نشاطاتها 
احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين 

–يحفظه هللا- مقاليد الحكم وبرعاية صاحب السمو الملكي األمير 
عبد هللا بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ورئيس 
الحرس الوطني، وأفتتحه نيابةً عن سموه صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.

1421
عضو اللجنة التنظيمية الدائمة ألسبوع الجامعة والمجتمع الرابع 
وعضو لجنة المعرض المصاحب له (معرض الرياض 1991م 

الدولي للكتاب) والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.

1420

عضو اللجنة التنظيمية الدائمة ألسبوع الجامعة والمجتمع الثالث 
ورئيس لجنة المعرض المصاحب له (معرض الرياض الثامن 

للكتاب) والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير عبد 
هللا بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس 
الوطني يحفظه هللا وذلك ضمن نشاطات جامعة الملك سعود احتفاءً 

بتسمية الرياض عاصمة للثقافة العربية.



1420

معد "التقرير الختامي للحسابات المالية ألسبوع الجامعة والمجتمع 
الثاني" والذي أقامته الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع والطيران والمفتش العام.

1419

عضو لجنة المشاريع بجمعية األطفال المعاقين إلعداد برنامج 
وتنظيم مسابقة لمشروع وقف الجمعية "مقر الهيئة العليا للسياحة" 

بالرياض.

1419

عضو اللجنة التحضيرية للندوة العالمية لعمارة المساجد ورئيس 
لجنة المعرض المصاحب للندوة والتي أقيمت تحت رعاية خادم 

الحرمين الشريفين يحفظه هللا ضمن نشاطات جامعة الملك سعود 
احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة العربية السعودية.

1419
عضو اللجنة الفنية إلعداد كود البناء السعودي.

1418
المشرف على الدراسات العمرانية إلسكان أربعة آالف طالبة 

بجامعة الملك سعود مقدم إلدارة المشاريع والصيانة بجامعة الملك 
سعود.

1418
عضو ممثل عن جامعة الملك سعود لدراسة "النمط المعماري لمكة 

المكرمة وسبل ترشيد الطاقة الكهربابئة"- دراسة مقدمة إلمارة 
منطقة مكة المكرمة.

1417
منسق كلية العمارة والتخطيط لتقديم دورات تدريبية في مجاالت 

العمران ألعضاء الجمعية السعودية لعلوم العمران.

1416
مقرر لجنة إعداد دليل اللوائح واألنظمة اإلدارية بكلية العمارة 

والتخطيط.



عضو لجنة إعداد تقرير "إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة 1416
الملك سعود- المشكلة والحلول الممكنة" مرفوع لمعالي مدير 

الجامعة.

منسق وعضو عدد من اللجان اإلدارية والتعليمية على مستوى كلية 
العمارة والتخطيط.

1433-
مستشار مساعد وزير الخارجية صاحب السمو السفير االمير خالد 
بن سعود بن خالد آل سعود لمتابعة تصميم جناح وزرة الخارجية 

بالجنادرية.

مستشار صاحب السمو الملكي األمير منصور بن متعب بن عبد 1429 -1432
العزيز وزير الشئون البلدية والقروية؛ والمدير التنفيذي للمفوضية 

السعودية المشاركة بمعرض إكسبو العالمي 2010 بجمهورية 
الصين الشعبية - شنغهاي، ورئيس فريق التصميم لجناح المملكة 

المشارك بالمعرض

1423-1429
عضو لجنة األشراف العليا لمراجعة تقديمات أعمال التخطيط 

والتصميم للمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بأبها والمقدمة من 
األستشاري الفائز بالمسابقة العالمية – شركة زهير فائز ومشاركوه.

1423 - 1426
مراجعة أعمال اإلستشاري العالمي الفائز بتصميم مشروع مركز 

األمير سلطان الثقافي بجامعة الملك سعود

1422-1423
عضو الفريق العلمي لدليل تصميم وبناء المسكن الحديث الميسر 

(عقد استشاري بإشراف معهد األمير عبد هللا للبحوث والدراسات 
االستشارية).

1418-1416
عضو الفريق القيادي لمشروع دراسة المخطط الشامل لمنطقة 

المشاعر المقدسة بمكة المكرمة (عقد استشاري بإشراف لجنة الحج 
المركزية).

حاث والخدمات االستشارية



المدير التنفيذي لمشروع إعداد الدراسات االستشارية لتصميم 1421 -1423 
وتخطيط المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بأبها ورئيس اللجنة 

المنظمة للمسابقة العالمية (عقد استشاري بإشراف معهد الملك 
عبدهللا للبحوث والدراسات االستشارية).

1429

عضو الفريق القيادي لوضع المرجع التصميمي وتنظيم المسابقة 
العالمية لعدد من المباني األدارية واألكاديمية لجامعة الجوف.

1428

رئيس فريق دراسة " أسس وألبات ومتطلبات مشاركة المملكة 
العربية السعودية بمعرض إكسبو الدولي 2010 م بجمهورية 

الصين الشعبية " مقدم إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.

1427
عضو الفريق القيادي لتوثيق برنامج ال مهدي الشامل لتوفير السكن 

الميسر بمدينة الرياض

1424

عضو الهيئة االستشارية العليا بمشروع رياض المستقبل التابع 
لمخطط الشيخ صالح الراجحي بشمال مدينة الرياض والذي يقع 

على أرض بمساحة أربعة عشر مليون متر مربع.

1423
عضو الفريق األساسي لدراسة الجدوى األقتصادية لمشروع مركز 

األمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي بجامعة الملك سعود

1422
إعداد وتنظيم المسابقة العالمية لمشروع مركز األمير سلطان الثقافي 

بجامعة الملك سعود

1418
دراسة إسكان البنات بجامعة الملك سعود



1416
دراسة إسكان أعصاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود - المشكلة 

والحلول الممكنة

1433
 تطوير التصميم المقترح لجناح وزارة الخارجية بمهرجان الجنادرية

مصمم جناح مدينة منى المشارك ضمن أفضل المشاركات 1427-1432
الحضرية على مستوى العالم في معرض إكسبو 2010 بمدينة 

شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.
رئيس فريق تصميم جناح المملكة العربية السعودية المشارك 1427-1432

بمعرض إكسبو الدولي 2010 بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين 
الشعبية والحاصل على الميدالية الذهبية في مجال االبداع في 

التصميم.
1427

تصميم جناح معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات اإلستشارية 
المشارك في المعرض المقام بمناسبة إحتفاء جامعة الملك سعود 

بمرور خمسين عاما على تأسيسها وبرعاية خادم الحرميين 
الشريفين الملك عبداله بن عبد العزيز

1427
تصميم جناح مشروع واحة جامعة الملك سعود العلمية - كسب - 
المشارك في المعرض المقام بمناسبة إحتفاء جامعة الملك سعود 

بمرور خمسين عاما على تأسيسها وبرعاية خادم الحرميين 
الشريفين الملك عبداله بن عبد العزيز

1426
 تصميم جناح مشروع واحة جامعة الملك سعود العلمية - كسب - 
ضمن نشاطات مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في 
البحث والتطوير – جامعة الملك سعود  – الرياض – الفترة من 1-

3 ربيع األول  ، الموافق 10-12 أبريل 2005م.

صميم المعارض



1423

تصميم معارض األيام الثقافية بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي 
خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والتي تقيمها المالحق الثقافية 
السعودية في العواصم الخليجية والعربية وأربع دول صديقة وهي 

المملكة المتحدة وأسبانيا وجمهورية النمسا وجمهورية فرنسا.

1423

تصميم المعرض المصاحب لملتقى خادم الحرمين الشريفين 
اإلسالمي الثقافي السادس والمقام في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 

20-24 سبتمبر 2002م على مساحة تبلغ "5000 م2" وبرعاية 
صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل 

سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

1423

تصميم المعرض المصاحب لحفل وضع حجر األساس للمرحلة 
الثانية للمدينة الجامعية لجامعة الملك سعود والمدينة الجامعية للبنات 
بالدرعية وتوسعة مستشفى الملك عبد العزيز بالملز والذي أقيم في 
29 ذي القعدة 1423هـ برعاية صاحب السمو الملكي األمير عبد 

هللا بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ورئيس 
الحرس الوطني.

1422

تصميم معرض (عشرون عاماً نماء ورخاء) والذي أقامته جامعة 
الملك سعود ضمن نشاطاتها احتفاءً بمرور عشرين عاماً على تولي 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز –يرحمه هللا- 
مقاليد الحكم وبرعاية صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد 
العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، 

وأفتتحه نيابةً عن سموه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد 
العزيز، أمير منطقة الرياض.



1421

تصميم المعرض المصاحب ألسبوع الجامعة والمجتمع الثالث 
والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد 

العزيز، ولي العهد نائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 
يحفظه هللا وذلك ضمن نشاطات جامعة الملك سعود.

1421
تصميم معرض الرياض الثامن للكتاب والذي أقيم تحت رعاية 

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يحفظه هللا وذلك 

ضمن نشاطات جامعة الملك سعود احتفاءً بتسمية الرياض عاصمة 
للثقافة العربية للعام 2000.

1420
تصميم المعرض المصاحب للندوة العالمية لعمارة المساجد والتي 

أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين يحفظه هللا ضمن 
نشاطات جامعة الملك سعود احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة 

العربية السعودية.

تصميم معرض أسبوع الجامعة والمجتمع الرابع والذي أقيم تحت 
رعاية صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز، وزير 

الداخلية.

تصميم معرض الرياض  الدولي للكتاب والذي أقيم تحت رعاية 
صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.



رئيس لجنة األختيار والتحكيم لمشروع مبنى جناح المملكة العربية 1429
السعودية المشارك بمعرض اإلكسبو لعالمي 2010 بجمهورية 

الصين الشعبية - شنغهاي، يناير 208
1428

عضو لجنة التحكيم لمسابقة مشروع المقر الرئيسي ألمانة منطقة 
الرياض بمدينة الرياض، مايو 2007م.

1422

عضو لجنة التحكيم لمسابقة مقر الهيئة العليا للسياحة بالرياض- 
مارس 2001م.

1421
عضو لجنة التحكيم لمسابقة مشروع مركز األمير سلطان بن عبد 

العزيز الثقافي بجامعة الملك سعود – يونيو 2000م.

1418
عضو لجنة التحكيم لمسابقة مشروع القرية السكنية التابعة للشركة 

العقارية السعودية بمدينة الرياض- فبراير 1997م.

1418
عضو لجنة التحكيم ألعمال المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة 
المدن العربية بعنوان "التنمية والبيئة ونظم المعلومات في المدن 

العربية" والمنعقد بمدينة تونس في الفترة ما بين 26-28 مايو 
1997م.

1417

عضو لجنة التحكيم لمسابقة مشروع المجمع التجاري األول للشركة 
العقارية السعودية بمدنية الخبر- ديسمبر 1996م.

تحكيم عدد من األبحاث العلمية المقدمة للنشر في مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز والمؤتمر الهندسي الخامس بجامعة أم القرى والمؤتمر 

العالمي لألسكان

جان التحكيمية



1428
تصميم الشعار الفائز لمناسبة إحتفاء جامعة الملك سعود بمرور 
خمسين عاما على تأسيسها بعنوان " خمسون عاما من العطاء "

1427
إعدد محتوى وتصميم الكتيب التعريفي بمعهد الملك عبدهللا للبحوث 
والدراسات اإلستشارية بجامعة الملك سعود - 1427 هـ (2006 م)

1426
إعداد محتوى وتصميم كتيب تعريفي عن مشروع مركز األمير 

سلطان الثقافي بجامعة الملك سعود - 1426 هـ (2005م)

1426
إعداد محتوى كتيب تعريفي بمشروع واحة جامعة الملك سعود 

العلمية - كسب.

1426
إعداد السيناريو والرؤية الفنية لفيلم "مشروع مركز األمير سلطان 
بن عبد العزيز الثقافي" من إنتاج مركز األنتاج التلفزيوني بجامعة 

الملك سعود - 1426 هـ (2005 م)

إعداد السيناريو والرؤية الفنية لفيلم "واحة جامعة الملك سعود -1426
كسب" من إنتاج مركز األنتاج التلفزيوني بجامعة الملك سعود - 

1426 هـ (2005 م)

1423

إعداد محتوى وتصميم دليل األعمال المشاركة في المسابقة العالمية 
لتخطيط وتصميم المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد بأبها بالمملكة 

العربية السعودية- 1423 هـ

1423

تصميم كتا ب المرجع التخطيطي والتصميمي للمدينة الجامعية 
لجامعة الملك خالد بأبها بالمملكة العربية السعودية -1423 هـ 

(2003 م)

ميم جرافيك وأفالم وثائقية



تصميم شعار معهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات اإلستشارية1422

1419
إعداد محتوى وتصميم الكتيب التعريفي بمعرض عمارة المساجد 

المصاحب لندوة عمارة المساجد - 1419 (1998)


	عربي

