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 المؤهالت العلمية
 

  المدن الجامعية السعودية 2018مايو  – 2014يناير 
 
  تخصص اإلستدامة ف

 
  العمارة ف

 
 درجة الدكتوراة ف

 كلية العمارة والبيئة المبنية 
 جامعة دلفت للتكنولوجيا، مدينة دلفت، مقاطعة جنوب هولندا، هولندا

  

  الدراسات المعمارية المتقدمة  2012سبتمبر  – 2011سبتمبر 
 
 درجة الماجستبر ف

 كلية الدراسات العليا 
ا، المملكة المتحدة     جامعة كلية لندن، مدينة لندن، إنجلبر

  

  إدارة المشاري    ع   2011سبتمبر  – 2010سبتمبر 
 
 درجة الماجستبر ف

 كلية الدراسات العليا 
ا، المملكة المتحدة   جامعة كلية لندن، مدينة ل  ندن، إنجلبر

  

  العمارة وعلوم البناء 2007سبتمبر  – 2002يونيو 
 
 درجة البكالوريوس ف

 كلية العمارة والتخطيط
 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

 
 

ة العملية  الخبر
 

 مستشار هندس   حتر اآلن  – 2019سبتمبر 
نامج الوصول الشامل   المكتب التنفيذي لبر

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

 رئيس وحدة التطوير والجودة حتر اآلن – 2019 أغسطس
 كلية العمارة والتخطيط

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

  عضو هيئة تدريس بمرتبة أستاذ مساعد  حتر اآلن – 2018سبتمبر 
 كلية العمارة والتخطيط

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

 معيد   2018سبتمبر  – 2007سبتمبر 
 كلية العمارة والتخطيط

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

 غبر متفرغ معماري 2008مارس  – 2007ديسمبر 
 قسم الهندسة المعمارية

 العطيشان مهندسون استشاريون، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

 غبر متفرغ معماري 2007سبتمبر  – 2007يونيو 
 وكالة الجامعة للمشاري    ع -قسم الدراسات والتصميم 

 جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
  

 2006أغسطس  – 2006يونيو 
 
  

 متدرب
 قسم العمارة واإلنشاء

، جده، المملكة العربية السعودية  مجموعة بن الدن السعودية، المركتب الرئيس 
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 اإلهتمامات البحثية والتدريسية 

 

؛ إدارة المرافق؛ إدارة المشاري    ع؛ التخطيط؛ التصميم  األبحاث  اإلستدامة؛ المدن الجامعية؛ التعليم العال 
  

  البيئة المبنية؛ مهارات الرسم المعماري  التدريس 
 
 التصميم المعماري؛ اإلستدامة ف

 
 

ية(األبحاث المنشورة    )جميع األبحاث باللغة اإلنجلبر 
 

: ماذا بحث: تقارير اإل  2020   مؤسسات التعليم العال 
 
 ، وكيفولماذا  ،ستدامة ف

  

  المملكة العربية   2018
 
 السعودية: تحديات اإلستدامة والحلول الممكنةكتاب: المدن الجامعية ف

  

  الجامعات السعودية 2018
 
  الكليات ف

  مبان 
 
 بحث: تقييم استخدام الفراغات المعمارية ف

  

  الجامعات الحكومية السعوديةالبحث: تقييم  2018
 
  واإلستدامة ف

 تغبر المناخ 
  

  الجامعات  2018
 
 الحكومية السعوديةبحث: المعرفة والوع  باإلستدامة ف

  

ات  2017   الجامعات: نظرة تحليلية اإلستدامةلتقييم اآلداء بحث: مؤشر
 
 ف

  

  السعودية: اإلنجازات والتحديات والفرص 2015
 
 إستعراض كتاب: التعليم العال  ف

  

 إستعراض كتاب: إدارة المدن الجامعية: معلومات لدعم القرارات العقارية 2014
  

: البحث عن قلب الرياض المعارص: نهج قائم عىل األدلة 2012  رسالة ماجستبر
  

  صناعة البناء والتشييد: نهج تعليم   2011
 
: معالجة التعقيد ف  رسالة ماجستبر

 
 

  اإلدارية واألكاديمية مهام ال
 

  إدارة األصول والمرافق عضو  اآلن حتر  – 2019ديسمبر 
 
نامج الماجستبر التنفيذي ف  اللجنة التأسيسية لبر

  

امج الدراسات العليا اللجنة مقرر  اآلن حتر  – 2019 نوفمبر  افية عىل اإلعتماد األكاديم  لبر  اإلشر
  

  التعليم العال   اآلن حتر  – 2019سبتمبر 
 
  اللجنة اإلستشارية لهيئة التحرير للمجلة الدولية اإلستدامة ف

 
 عضو ف

  

 مراجع متطوع للمجالت العلمية العالمية التالية:  اآلن حتر  – 2017يناير 

  تصدر من الناشر )المجلة الدولية ،   التعليم العال 
 
 (Emeraldلإلستدامة ف

 ( مجلة البيئة المبنية الذكية والمستدامة، تصدر من الناشرEmerald  ) 

 ( تصدر من الناشر ، : المجلة الدولية ألبحاث التعليم العال   ( Springerمجلة التعليم العال 
  

اتيجية لكلية العمارة والتخطيط  حتر اآلن  – 2019سبتمبر   مقرر لجنة الخطة اإلسبر
  

 مقرر لجنة التقرير السنوي لكلية العمارة والتخطيط  حتر اآلن – 2019سبتمبر 
  

افية العامة عىل أعمال تجديد اإلعتماد األكاديم  الدول  ) حتر اآلن  – 2019سبتمبر  نامج NAABعضو اللجنة اإلشر ( لبر
 البناءالعمارة وعلوم 

  

 عضو المجموعة البحثية التخصصية "العمارة المستدامة" بقسم العمارة والتخطيط   حتر اآلن – 2019سبتمبر 
  

 مرشد أكاديم  لطالب كلية العمارة والتخطيط  حتر اآلن – 2019سبتمبر 
  

 قسم العمارة وعلوم البناء – 3منسق مقرر تصميم معماري  حتر اآلن  – 2018سبتمبر 
   

  مقررا ت التصميم المعماري  حتر اآلن – 2018سبتمبر 
 قسم العمارة وعلوم البناء –عضو لجنة منسقر

  

  ) عضو لجنة 2019يناير  – 2018سبتمبر 
   (NCAAAاإلعتماد األكاديم  الوطت 
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  الجوائز 
 

 الحصول عىل منحة دراسية خارجية لدراسة الماجستبر والدكتوراة   2008
  

 الحصول عىل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة   2008
  

  الحصول عىل شهادة الطالب المثال   2006
 
  ، جامعة الملك سعود كلية العمارة والتخطيط  ف

 

  العضويات المهنية  
 

   جمعية مخطط  الكليات والجامعات  العضويات الدولية 

   جميعة مسؤول  مرافق التعليم العال 
  

 الجمعية السعودية لعلوم العمران  العضويات المحلية  

   الهيئة السعودية للمهندسير 
 
 

 المهارات
 

 أوتوكاد؛ ثري دي ماكس؛ فوتوشوب؛ كيو خر  آي إس؛ دبث ماب؛ برامج المايكروسوفت أوفيس   مهارات الحاسب اآلل  
  

ية المهارات اللغوية   لغة عربية؛ لغة إنجلبر 
 


