السـيرة الذاتيـة
 - 1معلومات شخصية :
االسم  :د .عبد احلفيظ عمر سليمان الشيناوي
الكلية  :اهلندسة

القسـم  :اهلندسة املدنية

أعلى مؤهل أكادميي  :دكتوراه

املرتبة العلمية  :أستاذ مشارك

أتريخ امليالد  1380 -4-22:هـ

مكان امليالد  :مكة املكرمة

احلالة االجتماعية  :متزوج

عدد األبناء 4 :

جوال 0551302010 :

هاتف عمل 467-6997 :

shenawi@ksu.edu.sa

 - 2الدرجات العلمية :
-1

بكالوريوس اهلندسة املدنية  -جامعة امللك سعود  1404 -هـ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية.

 – 2ماجستري اهلندسة املدنية – جامعة منيسـوات – الوالايت املتحدة األمريكية –  1408هـ .
 – 3دكتوراه الفلسفة يف اهلندسة – جامعة منيسـوات – الوالايت املتحدة األمريكية –  1412هـ.

 - 3التخصص الدقيق :اهلندسة اجليوتكنيكية
 - 4السجل الوظيفي واألكادميي :
 1435-1 – 1هـ  -حىت اآلن

 :رئيس قسم اهلندسة املدنية  -كلية اهلندسة  -جامعة امللك سعود.

 1426-9 - 2هـ  -حىت اآلن

 :أستاذ مشارك – قسم اهلندسة املدنية – جامعة امللك سعود.

 1412-12 - 3هـ –  1426-9هـ

 :أستاذ مساعد – قسم اهلندسة املدنية – جامعة امللك سعود.

 1408-6 - 4هـ –  1412-9هـ

 :طالب دكتوراه – جامعة مينسوات بوالية مينسوات  -الوالايت املتحدة االمريكية.

 1404-10 - 5هـ – 1408-6هـ

 :طالب ماجستري– جامعة مينسوات بوالية مينسوات  -الوالايت املتحدة االمريكية.

1404-1 - 6هـ –  1404-10هـ

 :معيد بقسم اهلندسة املدنية – جامعة امللك سعود .

 - 5اللجان العامة
 -1عضو يف جلنة مشروع دراسة املواقع املتضررة جراء جتمع السيول ابلرايض لتحديد األسـبا الـأ أدت
1

إىل حـ ــدوك تلـ ــك األة ـ ـرار واجلذـ ــة املتسـ ــببة يف ذلـ ــك واحللـ ــول املق حـ ــة – وزارة الداخليـ ــة – اهليئـ ــة
السعودية للمذندسني  1435ه .
 – 1عضو يف جلنة ال بة واألساسات يف وزارة التعليم العايل من معذد امللك عبـد للدراسـات والبحـوك
ملراجعة التقارير اجليوتكنيكية وناا التمميم للجامعات اجلديدة.
 .2عضو يف اللجنة الفنية اخلاصة ابل بة واألساسات – اللجنة اإلنشائية  -اللجنة الوطنية لكود البناء.
 .3عضو يف اللجنة الفنية اخلاصة مبتطلبات مقاومة الزالزل  -اللجنة الوطنية لكود البناء.
 .4انئــب رئــيس ــعبة اهلندســة املدنيــة – اهليئــة الســعودية للمذندســني  -وزارة التجــارة – يف الف ـ ة مــن
. 2005 – 2001
 – 5عضو يف جلنة املعرض وجلنة السكراترية والعالقات العامة بندوة تقنيات معاجلـة ميـاه المـرف وإعـادة
استخدامذا والأ عقدت يف الف ة  9-7رجب  1417هـ املوافق  20-8نـوفم  1996بقسـم
اهلندسة املدنية – كلية اهلندسة – جامعة امللك سعود – الرايض .
 - 6عضــو يف جلنــة التنســيق للمــؤير اهلندســي الســعودي الرابــع بعن ـوان لتطــوير القاعــدة التقنيــة والمــناعية
ابململكة العربية السعوديةل والذي عقد يف الف ة  15-12مجادى اآلخرة  1416هـ مبدينة جدة.
 - 7عضــو يف اللجنــة املشــكلة مــن قســم اهلندســة املدنيــة لتقــور إحــدى املبــا الدراســية ل مبركــز الدراســات
اجلامعية للبنات بعليشة  1415هـ.

 - 6اخلربات العملية واالستشارية :
 1434-10 -1ه – حىت اآلن
 1429-10 -2ه  1434-10 -ه
 1421-8 -3هـ – 1422-8هـ
 1416-10 - 4هـ  1417-04 -هـ

 1415-04 - 5هـ – 1416-04هـ
 1414-10 - 6هـ – 1415-04هـ

 :مستشار غري متفرغ يف ركة به اجلزيرة لألساسات العميقة.
 :مــدير ع ــا ــركة ــبه اجلزيــرة لألساس ــات العميق ــة إع ــارة م ــن
اجلامعة عن طريق معذد امللك عبد للدراسات والبحوك).
 :مستش ــاراً غ ــري متف ــرغ يف وزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة وزارة
األ غال العامة واإلسكان سابقاً).
 :مستش ــاراً غ ــري متف ــرغ للذيئ ــة الس ــعودية للمذندس ــني اللجن ــة
االستش ـ ــارية اهلندس ـ ــية س ـ ــابقاً) والعم ـ ــل كم ـ ــدير لقس ـ ــم ال ـ ـ ام
والتدريب.
 :معاراً للذيئة السعودية للمذندسني اللجنة االستشـارية اهلندسـية
سابقاً) والعمل كمدير للشؤون املذنية .
 :مستش ـ ــاراً غ ـ ــري متف ـ ــرغ للذيئ ـ ــة الس ـ ــعودية للمذندس ـ ــني اللجن ـ ــة
االستشارية اهلندسية سابقاً) والعمل بقسم الشؤون املذنية .
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