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  السیرة الذاتیة
 عبد الرحمن بن محمد الحزیمياالسم: 

 جامعة الملك سعود -الھندسة في قسم الھندسة المدنیة ـ كلیةأستاذ  
  

 المؤھالت العلمیة
 م).1993دكتوراه في الھندسة المدنیة من جامعة والیة متشیغان ـ الوالیات المتحدة األمریكیة ( -
 م).1989( والیة متشیغان ـ الوالیات المتحدة األمریكیة ماجستیر في الھندسة المدنیة من جامعة -
 م).1986من جامعة الملك سعود ـ الریاض ( مع درجة الشرف بكالوریوس في الھندسة المدنیة -

 الجوائز
 )م 2016( فئة الموھوبین --جائزة خادم الحرمین الشریفین لتكریم المخترعین والموھوبین •
 )2016وترخیص التقنیة ( العلمي فرع االكتشافات واالبتكاراتتمیز لل جائزة جامعة الملك سعود •
 م).2014(بالمملكة العربیة السعودیة  جائزة المھندس طارق القصبي للتمیز في الھندسة المدنیة •
 م).2014(للعام جائز یوم التمیز البحثي بكلیة الھندسة بجامعة الملك سعود  •
 ).م 2013، م 2011( للمخترعین میدالیة التمیز من جامعة الملك سعود •
 .م2009 )دییالبناء والتشالھندسة المدنیة ( في مجال جائزة المراعي لإلبداع العلمي: العالم المتمیز •
م) ومرحلة 1989جائزة سفیر خادم الحرمین للتمیز األكادیمي في مرحلة الماجستیر عام ( •

 م).1993الدكتوراة عام (
 .المنتجات البحثیة واإلختراعاتخاصة ب معارض عالمیة منمیدلیات ذھبیة ) 7عدد ( •

 
 األبحاث وبراءات االختراع

 مجالت علمیة محلیة وعالمیة.ومؤتمرات   في ومنشورا ) بحثا محكما100أكثر من ( •
 Web of Science ISI = (330(شھاد تاالس •
 Google Scholar = (635(شھاد تاالس •
 یاتمجال تقنفي  الوالیات المتحدة األمریكیة) براءات إختراع ممنوحة من 12( عدد •

 واالستدامة. الخرسانة 

 العملیة الخبراتأھم 
بجامعة (مركز الخرسانة)  وإختبارات الخرسانة مركز التمیز ألبحاث نائب مدیرعضو مؤسس و •

 ).مستمر - م 2008(الملك سعود 
 

 ألبحاث واختبارات الخرسttانةفریق من مركز التمیز ل )م 2015 -2009(خالل الفترة عملت مدیراً  •
 في تأكید جودة تنفیذ الخرسانة واألعمال اإلنشائیة األخttرى بمttا )جامعة الملك سعود( للمالك  ممثالً 

المدینttة الجامعیttة للبنttات والمجمttع الطبttي  لمشttاریعفttي ذلttك المبttاني مttن الخرسttانة مسttبقة الصttنع 
ومشttاریع الوقttف فttي  االستاد الریاضttيوالصالة الریاضیة المغلقة و وإسكان أعضاء ھیئة التدریس

وھttذا الttدور الھttام فttي تأكیttد الجttودة اثنttاء   .ملیttار لایر 15بttأكثر مttن  تكلفتھttاالجامعttة والتttي تقttدر 
كان لھ مردود إیجابي واضح من  ،المشروع ستشارياوالمقاول  عن مرحلة التنفیذ من جھة مستقلة

المشttاكل المتعلقttة بجttودة التنفیttذ فttي وقttت الكشف عن القصور في منظومة الجودة ومعالجttة خالل 
 .مالھاتاك بعدالمشاریع في الجامعة  لھذهإعطاء درجة عالیة من الثقة في جودة التنفیذ و مبكر
 

 نطقttةأمانttة م ، بمدینttة الریttاض الخرسttانة الجttاھزةإنتttاج مصttانع مراقبttة جttودة  لبرنttامج ستشttارم •
وتطبیttق برنttامج  لتطttویرالتعttاون مttع أمانttة منطقttة الریttاض تttم   ).مسttتمر -م  1995(  الریttاض



e-mail: alhozimy@ksu.edu.sa 
 

مراقبttة جttودة االنتttاج فttي مصttانع الخرسttانة الجttاھزة فttي مدینttة الریttاض علttى مttدى السttنوات 
أحدث تطبیق البرنttامج نقلttة نوعیttة فttي تجھیttزات وأداء مصttانع الخرسttانة الجttاھزة وقد  . الماضیة

تttم األولttى مttن التطبیttق وخالل السttنوات  ، ففي مدینة الریاض وكسب حماس ورضا كافة األطرا
التحttدیات و المشttاكل التttي تواجttھ صttناعة الخرسttانة الجttاھزة وخاصttة فttي  ألغلttب ایجttاد حلttول 

كttان لنظttام كما تم تطویر نظام لتصنیف مصانع الخرسانة الجاھزة.  وقttد  االجواء الحارة و القاسیة
ttور الttي التطttر فttي التصنیف الذي طورتھ األمانة دور كبیttاھزة فttانة الجttناعة الخرسttھدتھ صttذي ش

ھttـ  بttالتعمیم علttى األمانttات  1436وقد قامت وزارة الشؤون البلدیttة والقرویttة فttي   .مدینة الریاض
في المملكة للتنسیق مع أمانttة منطقttة الریttاض واإلسttتفادة مttن تجربتھttا  فttي تطبیttق برنttامج مراقبttة 

ت  كل من امانة المدینة المنورة ومكة المكرمttة جودة االنتاج في مصانع الخرسانة الجاھزة وقد بدأ
 .والدمام تطبیق ھذا البرنامج

 
 JDCO ,مصنع شركة تنمیة الجزیرة للمنتجات الخرسانیةلتقدیم خدمات استشاریة  •
  )2016-2017( 

 
وكttود  (SBC 304) ت الخرسttانیةآلمنشttلمتطلبttات االسttعودي البنttاء كttود المشttاركة فttي إعttداد  •

 .(SBC 302 ) واإلختبارات اإلنشائیة شییدمتطلبات الت
 

 .) وخاصة عدة جھات حكومیةلالمشاركة في تقییم الحالة اإلنشائیة لمباني قائمة ( •
 


