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الشهادات العلمية
 .1الدكتوراة ( ))1413(,1993هندس ـ ــة مدنيد (هندس ـ ــة موارد المياه /هيدروليكيا وميكانيكيا الموائع) جامعة كلورادو
الحكومية ,فورت كولينز ,الواليات المتحدة األمريكية.

 .2ماجســتير (1991م ( 1411ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)) هندســة ميكانيكية (هندســة ح اررية وبيئية) ,جامعة كلورادو الحكومية ,فورت
كولينز ,الواليات المتحدة األمريكية.

 .3ماجستير1987م ( 1407ه ـ ـ ـ ـ ــ) هندسة مدنيد (هندسة موارد المياه/هيدروليكيا) ,جامعة آيوا ,آيوا ستي ,الواليات
المتحدة األمريكية.

 .4بكالوريوس ( 1985م ( 1405هـ))  ,هندسة مدنية ,جامعة الملك عبد العزيز ,جده ,المملكة العربية السعودية.
الخبرات العملية (األكاديمية)
 .1أستاذ ,قسم الهندسة المدنية ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة ,المملكة العربية السعودية-1432 ,اآلن

 .2أستاذ مشارك ,قسم الهندسة المدنية ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة ,المملكة العربية السعودية-1423 ,
1432هـ.

 .3أسـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ زائر ,قسـ ـ ـ ـ ـ ــم الهندسـ ـ ـ ـ ـ ــة المدنية والبيئية ,جامعة كالي ورنيا ,بيركلي ,الواليات المتحدة,
(1422هـ).

ـ ـ ـ ـ ـ ــي

2001

 .4أس ـ ــتاذ مس ـ ــاعد ,قس ـ ــم الهندس ـ ــة المدنية ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة ,المملكة العربية الس ـ ــعودية-1414 ,
1423هـ.

 .5معيد ,قسم الهندسة المدنية ,جامعة الملك عبد العزيز1405 ,هـ 1414 -هـ.
الخبرات العملية (المناصب اإلدارية)
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 .1المشر العام على اإلدارة العامة للتخطيط والعقود الهندسية ,جامعة الملك عبد العزيز -1436 ,حتى اآلن.
 .2المشر العام على اإلدارة العامة للمشاريع ,جامعة الملك عبد العزيز -1430 ,حتى اآلن.
 .3رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية -1429 ,حتى اآلن.
 .4مدير مركز أبحاث المياه ,جامعة الملك عبد العزيز.1430 -1429 ,
 .5المشر العام على إدارة التمويل الذاتي 1430 -1427هـ.

 .6عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 1427 -1423هـ.
 .7وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 1423 -1422هـ.

 .8مدير وحدت الدورات بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  1423-1421هـ.

 .9المشر على إدارة التدريب وعالقات الخريجين ,كلية الهندسة ,جامعة الملك عبد العزيز1417- 1415 ,هـ .
ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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على إدارة

التدريب وعالقات الخريجين ,كلية الهندسة ,جامعة الملك عبد العزيز1415-1414 ,هـ.
الخبرات العملية (عضوية مجالس اإلدارة)
 .1رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية.1435 -1429 ,

 .2عضو اللجنة التأسيسية وعضو مجلس اإلدارة لجمعية الشقائق الخيرية (.)1427 -1423

 .3عضو مجلس جامعة الملك عبد العزيز (.)1427-1423

 .4عضو مجلس األمناء ,مركز تنمية الموارد البشرية ,الغرفة التجارية ال ناعية بجدة ( 1427-1423هـ)
 .5عضو لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات الخليجية ( 1427-1423هـ)
 .6عضو لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية (1427-1423هـ)
الخبرات العملية (األعمال االستشارية)
 .1عضــو اللجنة االســتشــارية ,مشــرو األمطار وت ـري
اآلن.

مياه الســيول بجدة ,شــركة أيكوم األمريكية-2011 ,

 .2مستشار مت رغ ,أمانة مدينة جدة2011 ,م.

 .3مؤس ـ ـ ــس ورئيس مكتب الروافد لهندس ـ ـ ــة أنبمة المياه والبيئة ,منبومة األعمال والمعرفة ,جامعة الملك عبد
العزيز -2008 ,اآلن.

 .4مستشار غير مت رغ  ,شركة المهيدب للمقاوالت 1426,هـ 1427 -هـ.

 .5مستشار غير مت رغ  ,و ازرة المياه-فر منطقة مكة المكرمة 1424,هـ  1425 -هـ.
 .6مستشار غير مت رغ ,م لحة األر اد وحماية البيئة 1423-1422 ,هـ

 .7مستشار غير مت رغ مع م لحة المياه وال ر ال حي بمنطقة مكة المكرمة ,شبكة مياه مكة المكرمة1,
محرم  1420هـ – 1422هـ.

 .8المشر على الشئون ال نية بمشرو تخ يض منسوب المياه الجوفية بمدينة مكة المكرمة1418 ,هـ.
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 .9مستشار بمشرو دراسة تخ يض منسوب المياه الجوفية بمدينة جده منذ 1414هـ .1418 -

 .10مســتشــار غير مت رغ مع أمانة مدينة جده لتقويم الد ارســات البيئية والهيدروليكية لخلي ســلمان ومشــرو مدينة
البحيرات1414 ,هـ –  1416هـ.
الجوائز والشهادات التقديرية
 .1جائزة منبمة العوا م والمدن اإلسالمية في مجال الخدمات البلدية والمرافق والبيئة 2004 ,م

 .2شهادة شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز على الجهود المبذولة في إنجاح فعاليات المؤتمر
الهندسي السعودي الرابع1416 ,هـ.

 .3شـ ـ ـ ـ ــهادة شـ ـ ـ ـ ــكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز على الجهود المبذولة في إنجاح فعاليات يوم
المهنة الرابع1416 ,هـ .

 .4جائزة س ـ ــمو األمير بندر بن س ـ ــلطان -سـ ـ ـ ير المملكة العربية الس ـ ــعودية لدا الواليات المتحدة األمريكية للت وق
العلمي ,ربيع 1989م.

 .5جائزة الملحق الثقافي بالواليات المتحدة األمريكية للت وق العلمي ,خري

1989م.

 .6شهادة الت وق العلمي ,جامعة الملك عبد العزيز1985-1980 ,م.
براءات اإلختراع

ببراءات اإلختراع الممنوحة:

براءة ر م  ،US 8,202,432 B2في  19يوليو  ،2012من مكتب

 .1نظام معالجة مياه الصررررررري الصررررررح
براءة اإلختراع ،أمريكا.
براءات اإلختراع المقدمة للمنح لمكتب براءة اإلختراع بأمريكا.

 .1نظام إعادة تدوير المياه  ,رقم الطلب  ,12/457893بتاريخ  24يونيو 2009م.
 .2نظام ترشيد المياه رقم الطلب  ,12/801840في  28يونيو 2010م.

الجمعيات العلمية والمهنية
 .1رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية.
 .2عضو الهية السعودية للمهندسين.
 .3عضو الجمعية الدولية للمياه.

 .4عضو الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين (سابقا)

 .5عضو الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين (سابقا).
 .6عضو جمعية البيئة السعودية
األبحاث المدعمة والدراسات
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عمل كباحث رئيس وباحث مشارك في عدد من األبحاث والدراسات التطبيقية ,كما يلي:
 .1الباحث الرئيس في دراسة "توفير المياه للمساجد غير التابعة لألوقا

بمدينة جدة و ترشيد استخدامها" ,وق

الملك عبد العزيز – يرحمد هللا -للعين العزيزية2010 ,م.
 .2باحث مشارك في مشرو " حماية جامعة أم القرا من أخطار السيول" ,جامعة أم القرا2010 ,م.
 .3المشر على كرسي الشيخ محمد حسين العمودي ألبحاث شبكات المياه -2008 ,اآلن.
 .4الباحث الرئيس في مشرو "وضع اإلطار المرجعي لدراسات م ادر المياه في السهل الساحلي الغربي
للملكة العربية السعودية" و ازرة المياه والكهرباء.2009 ,
 .5الباحث الرئيس في مشرو "تطوير أدارة التمويل الذاتي بجامعة الملك عبد العزيز" ,معهد البحوث
واالستشارات ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة.2009 ,
 .6الباحث الرئيس في مشرو "ميكنة النبم المالية واإلدارية لألدارة العامة للتمويل الذاتي بجامعة الملك عبد
العزيز" ,عمادة البحث العلمي ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة.2008 ,

 .7الباحث الرئيس في مشرو "مراجعة التحليل الهيدروليكي والمطرقة المائية للمشاريع العاجلة لبحيرة ال ر
ال حي" ,مكتب جع ر

باغ لإلستشارات ,جدة.2008-2009 ,

 .8باحث رئيس في مشرو " مراجعة المخطط العام لشبكة المياه لمدينة حائل"2008 ,م.
 .9باحث رئيس في مشرو "ت ميم السد الجوفي بوادي نعمان" ,مشرو عين زبيدة2006 ,م.
 .10باحث مشارك في مشرو " تقييم م ادر المياه بالمدينة المنورة وامكانية استخدامها في مشرو تكيي
المنطقة المركزية و ت ميم نبام لنقل المياه للمشرو "  ,مكتب زهير فايز ومشاركوه 1427 ,هـ (.)2006
 .11باحث مشارك في مشرو " تحليل األداء الهيدروليكي لشبكة توزيع المياه في مدينة الخبر " المدعم من
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ,رقم المشرو  ,APR 22-003جامعة الملك فهد للبترول

والمعادن 1424 ,هـ – حتى اآلن .
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باحث مشارك في مشرو " التحليل الهيدروليكي للقناة الشمالية لت ري

ال يرفي لالستشارات الهندسية 2004 ,م.

مياه السيول بجدة" مكتب
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 .13باحث رئيس لمشرو " تأثير الرسوبيات على أداء المضخات " المدعم من معهد األبحاث ,جامعة الملك
عبد العزيز1419 ,هـ – 1420هـ.

 .14باحث رئيس لمشــرو "د ارســة التس ـربات من الشــبكة العامة لتوزيع المياه بمدينة مكة المكرمة" ,المدعم من
م لحة المياه وال ر ال حي بمنطقة مكة المكرمة ومركز فقيد لألبحاث والتطوير 1423-1419 ,هـ .
 .15باحث مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو " إعادة إعمار عين زبيدة -المرحلة الثانية " المدعم من أمارة منطقة مكة
المكرمة 1420 ,هـ –  1423هـ.
 .16باحث مشـ ـ ـ ــارك في مشـ ـ ـ ــرو "التيارات الشـ ـ ـ ــقية على سـ ـ ـ ــاحل البحر األحمر " المدعم من معهد األبحاث,
جامعة الملك عبد العزيز 1420 – 1419 ,هـ.

 .17باحث مشـ ــارك في مشـ ــرو " المخل ات ال ـ ــلبة بمنطقة منى خالل موسـ ــم الح " المدعم من إدارة البحث
العلمي المدعم من داخل الجامعة ,جامعة الملك عبد العزيز1420 – 1419 ,هـ.

 .18باحث مش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك في مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرو " إعادة إعمار عين زبيدة -المرحلة األولى " المدعم من أمارة منطقة مكة
المكرمة 1419– 1418 ,هـ.

 .19باحث مشارك في مشرو " تقويم النبام الحالي والنبم البديلة لجمع المخل ات ال لبة بالحرمين الشري ين
" المدعم من مجموعة بن الدن الســعودية ومعهد خادم الحرمين الش ـري ين ألبحاث الح بجامعة أم القرا –

مكة المكرمة  1419 – 1418 ,هـ.

 .20باحث مشارك في مشرو " دراسة المخل ات ال لبة بمنطقة الجمرات بمنى " المدعم من معهد الملك فهد
ألبحاث الح بجامعة أم القرا  -مكة المكرمة 1415 ,هـ .

التأليي والنشر
أوال :التقارير البحثية والرسائل العلمية:

 .1سـ ــعود قطب ,عبد هللا الغامدي ",درء أخطار السـ ــيول عن المدينة الجامعية لجامعة أم القرا بالعابدية" ,التقرير
األول ,جامعة أم القرا .2010
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 .2عبد هللا الغامدي وآخرون " إعداد اإلطار المرجعي للد ارسـ ـ ــة الت

ـ ـ ــيلية لم ـ ـ ــادر المياه في السـ ـ ــهل السـ ـ ــاحلي

الغربي للملكة العربية السعودية" ,و ازرة المياه والكهرباء.2009 ,
 .3عب ــد هللا الغررامرردي ,تطوير النبم اإداري ــة لإلدارة الع ــام ــة للتموي ــل ال ــذاتي ,التقرير النه ــائي ,معه ــد األبح ــاث
واالستشارات ,جامعة الملك عبد العزيز2009 ,م.
 .4عبد هللا الغامدي ,س ــعود قطب" ,ت ــميم الس ــد الجوفي في وادي نعمان" ,التقرير النهائي ,مش ــرو عين زبيدة,
2009م
 .5عبد هللا الغامدي ,سعود قطب" ,مراجعة المخطط العام لشبكة المياه بمدينة حائل"2008 ,م.
 .6عبد هللا الغامدي ,س ــعود قطب  ",تقييم م ــادر المياه بالمدينة المنورة وامكانية اس ــتخدامها في مش ــرو تكيي
المنطقة المركزية و ت ميم نبام لنقل المياه للمشرو " ,اغسطس 2006م.

 .7س ـ ـ ــعود قطب ,عبد هللا الغامدي " ,التحليل الهيدروليكي للقناة الش ـ ـ ــمالية لت ـ ـ ـ ـري

مياه الس ـ ـ ــيول بجدة" التقرير

النهائي  ,مكتب األبنية لألستشارات2005 ,م.
 .8محمد الزهراني ,عبد هللا الغامدي " ,التحليل الهيدروليكي لش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة توزيع المياه بالخبر" التقرير النهائي  ,مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ,مشرو رقم 2005 ,. APR 22-003م.
 .9عبد هللا الغامدي ,ســعود قطب" ,د ارســة التسـربات من الشــبكة العامة لتوزيع المياه بمدينة مكة المكرمة" ,التقرير
النهائي للمرحلة الثانية  ,مركز فقيد لألبحاث والتطوير1423 ,هـ.
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عبد هللا سعيد الغامدي ",تأثير الرسوبيات على أداء المضخات" ,التقرير النهائي ,معهد األبحاث

واالستشارات ,جامعة الملك عبد العزيز1422 ,هـ.
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عبد هللا الغامدي ,سعود قطب" ,دراسة التسربات من الشبكة العامة لتوزيع المياه بمدينة مكة المكرمة",

التقرير

النهائي

للمرحلة

األولى

,

مركز

فقيد

لألبحاث

والتطوير,

1421هـ.

 .12أسعد أبو رزيزة وعبد هللا الغامدي" ,تقويم النبام الحالي والنبم البديلة إلدارة المخل ات ال لبة بالحرمين
الشري ين" ,التقرير النهائي ,معهد خادم الحرمين الشري ين ألبحاث الح  ,جامعة أم القرا ,مكة المكرمة ,ذو
الحجة  1420هـ.
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 .13عمر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب أبو رزيزة ,عبد الغ ار بازهير ,عبد هللا مهرجي ,سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود قطب ,عبد هللا الغامدي ,عبد هللا
الوقداني ,أسـ ـ ـ ـ ــعد أبو رزيزة" ,إعادة إعمار عين زبيدة" ,التقرير النهائي للمرحلة األولى ,أمارة منطقة مكة المكرمة,

مكة المكرمة ,رمضان  1419هـ.

 .14أسعد أبو رزيزة وعبد هللا الغامدي" ,دراسة المخل ات ال لبة بمنطقة منى خالل موسم الح  1415هـ",
التقرير األول ,مركز أبحاث الح  ,جامعة أم القرا ,مكة المكرمة 1416 ,هـ.
.15

عبد هللا سعيد الغامدي" ,دراسات معمليد و حاسوبية لتدفق ثنائي االنتشار تحت تأثير التسخين والقص",

رسالة دكتوراه ,جامعة كلورادو الحكومية ,مدينة فورت كولينز ,الواليات المتحدة األمريكية202 ,1993 ,

حد.

 .16عبد هللا سـ ـ ــعيد الغامدي" ,الحمل الحراري الطبيعي في فجوات ناعمة وأخرا بها عنا ـ ـ ــر خشـ ـ ــونة" ,تقرير
ماجستير ,قسم الهندسة الميكانيكية ,جامعة كلورادو الحكومية ,ربيع 1991م.

 .17عبد هللا س ـ ــعيد الغامدي" ,د ارس ـ ــة أداء أبراب التبريد التي تعمل ميكانيكيا" ,تقرير ماجس ـ ــتير ,قس ـ ــم الهندسـ ـ ـة
المدنية ,جامعة آيوا ,الواليات المتحدة األمريكية ,خري

1987م.

ثانيا :األبحاث المنشورة ف المجالت العلمية والمؤتمرات:

 .1عبد هللا سعيد الغامدي " تقويم الحماية من ال يضانات بجنوب جدة" ,مقبول للنشر ,مجلة إدارة مخاطر
ال ياضانات.
 .2عبد هللا سـ ــعيد الغامدي" ,عالقة التس ـ ـربات بالضـ ــغط ,و تحديد مواقع التس ـ ـربات في أنبمة توزيع المياه
بالتناوب" ,مجلة أبحاث وتقنيات إمدادات المياه ,الجمعية الدولية للمياه  ,IWAالمملكة المتحدة ,مجلد

 ,60رقم .2011 ,3

 .3عبد هللا س ـ ـ ـ ــعيد الغامدي" ,ترش ـ ـ ـ ــيد اس ـ ـ ـ ــتعمال المياه في مباني المناطق الحارة عن طريق التحكم في درجة
الح اررة" ,مقبول للنشر ,المجلة اآلسيوية للمياه والبيئة والتلوث ,العدد السابع مجلد ,4أكتوبر 2010م.
 .4عبد هللا ســعيد الغامدي " ,أخطار الســيول في مدينة جدة" ,ورقة مدعوة ,ندوة األنبمة الحديثة لت ـري
المياه ,الهيئة السعودية للمهندسين ,جدة 28-27 ,مارس .2010
 .5عبد هللا س ـ ـ ــعيد الغامدي " ,حماية مدينة جدة من أخطار الس ـ ـ ــيول" ,ورقة مدعوة ,اللقاء العلمي الخامس
عشر للجمعية السعودية للهندسة المدنية ,جدة 2 ,مارس .2010
 7من 13

السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور عبد هللا سعيد آل غانم الغامدي

 .6أحمد توفيق خيري ,عبد هللا سعيد الغامدي ,سعود عبد العزيز قطب "تحليل وت ميم سد جوفي عميق",
المجلة الدولية للهندسة المدنية والبيئية.مجلد  ,10رقم .2010 ,3
 .7عبد هللا سعيد الغامدي" ,المحاكاة العددية لدرجات ح اررة المياه في أنبمة توزيع المياه بالتناوب" ,المجلة
الدولية للهندسة المدنية والبيئية.مجلد  ,10رقم .2010 ,2
 .8عبد هللا س ــعيد الغامدي ",محاكاة الم ــب البحري متعدد ال تحات لمياه ال ــر ال ــحي بجدة" ,مجلة
حماية الشواطي ,السويد ,مجلد  ,14رقم  ,1ص ص  ,69 -63مارس .2010

 .9عبد هللا س ـ ـ ـ ــعيد الغامدي " ,تطوير مخزون اس ـ ـ ـ ــتراتيجي للمياه بمكة المكرمة" ,مجلة علوم وتقنية المياه,
الجمعية العالمية للمياه ,المملكة المتحدة.2009 ,
.10

س ـ ــعود عبد العزيز قطب و عبد هللا س ـ ــعيد الغامدي",م ـ ــادر المياه واعادة اس ـ ــتخدامها في المدينة

المنورة" ,المؤتمر الدولي لترش ـ ــيد اس ـ ــتعماالت المياه في المناطق الجافة ,جامعة الملك عبد العزيز ,جدة

 25-23اكتوبر 2009م.
.11

عبــد هللا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد الغررامرردي" ,الجمعيــات العلميــة :التحــديــات و الطموح" ,نــدوة الجمعيــات العلميــة

السعودية ,جامعة الملك سعود ,الرياض  14ابريل .2009
.12

عبد هللا ســعيد الغامدي" ,تأثير الرســوبيات الناعمة على أداء المضــخات المحورية" ,اللقاء ال ــي ي

لهندسة الموائع ,الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين ,فلوريدا .2008
.13

عبد هللا سـ ـ ـ ــعيد الغامدي",التقنيات الحديثة في تمديد و ـ ـ ـ ــيانة األنابيب" ,اللقاء السـ ـ ـ ــنوي الخامس,

الجمعية السعودية للهندسة المدنية 4-1 ,ربيع الثاني 1429هـ.
.14

عبد هللا سعيد الغامدي ,فهد بن محمد العبود "البرام التعليمية المدفوعة التكالي

ودورها في تنويع

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر دخل جامعة الملك عبد العزيز ,الملتقى العربي الثاني للتربية والتعليم "التعليم العالي :رؤا
مستقبلية" ,بيروت  27-24شعبان  1426هـ.
.15

عبد هللا س ــعيد الغامدي " تقدير التسـ ـربات وتحديد مواقعها في أنبمة توزيع المياه التي تعمل بنبام

المنــاوبــات :حــالــة د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة" المؤتمر العــالمي الرابع للميــاه في الوطن العربي 30-27,يونيــد ,2005
بيروت ,لبنان.

 8من 13

السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور عبد هللا سعيد آل غانم الغامدي

.16

عبد هللا ســعيد الغامدي و ســعود عبد العزيز قطب " تقدير التس ـربات من شــبكات توزيع المياه التي

تعمل بنبام المناوبات  ,حالة د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــية :شـ ـ ـ ـ ـ ــبكة مياه مكة المكرمة" سـ ـ ـ ـ ـ ــجل البحوث -المجلد الثالث ,

المؤتمر الهندسـ ـ ــي السـ ـ ــعودي السـ ـ ــادس ,جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ,البهران 13-10 ,ش ـ ـ ـوال
1423هـ.
.17

عبد هللا سـ ــعيد الغامدي " تجربة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المسـ ــتمر بجامعة الملك عبد العزيز

في التدريب والتأهيل " ندوة دور مراكز خدمة المجتمع والتعليم المس ـ ـ ـ ـ ــتمر في التعليم والتدريب والتأهيل,
جامعة الملك عبد العزيز  ,جدة  9-7 ,رجب  1423هـ
.18

عبد هللا س ـ ـ ــعيد الغامدي و أس ـ ـ ــعد أبو رزيزة "نقل المخل ات ال ـ ـ ــلبة في المس ـ ـ ــجد الحرام بواس ـ ـ ــطة

األنابيب "  ,مجلة إدارة وأبحاث الن ايات ,الجمعية العالمية للمخل ات ال لبة ,كوبنهاجن ,الدنمارك.
.19

عبد هللا سـ ـ ـ ــعيد الغامدي و سـ ـ ـ ــعود عبد العزيز قطب " تقدير التس ـ ـ ـ ـربات من شـ ـ ـ ــبكات توزيع المياه

بالعا ـ ـ ـ ـ ـ ــمة المقدس ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ,مجلة أبحاث وتقنية إمدادت المياه ,الجمعية العالمية للمياه ,مجلد  51رقم ,6

المملكة المتحدة.2002 ,
.20

عبد هللا سـ ـ ـ ـ ــعيد الغامدي ,أحمد يونس ســ ـ ـ ــيامك ,محمد نور ياس ـ ـ ـ ــين فطاني " ,الدبلومات التأهيلية

بجامعة الملك عبد العزيزـ ـ ـ ـ نبرة مستقبلية" ,ندوة التعليم التطبيقي في الجامعات السعودية ,جامعة الملك

سعود ,الرياض 8-7 ,شعبان 1422هـ.
.21

أس ــعد أبو رزيزة وعبد هللا س ــعيد الغامدي " ,مخل ات الحرم المكي الشـ ـري

ونبم النقل البديلة",

ندوة إدارة الن ايات ال لبة ,المعهد العربي إلنماء المدن ,الرباط ,المغرب  23-21 ,مارس 2001م.
.22

عبد هللا سـ ـ ــعيد الغامدي" ,نموذب انسـ ـ ــيابي لتمثيل المزب في الس ـ ـ ـريان الطبقي " ,المجلة العربية

للعلوم والهندس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,جامعة الملك فهد للبتول والمعادن ,مجلد  ,23رقم  ,2Bالبهران ,المملكة العربية

السعودية ,اكتوبر 1998م ,ص.224-215
.23

عبد هللا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الغامدي" ,تحليل تدفق الموائع وانتقال الح اررة في القنوات باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام طريقة

الحوامة والدالة االنس ـ ـ ـ ـ ــيابية" ,مجلة البحوث الهندس ـ ـ ـ ـ ــية ,المجلد الثالث ,رقم  ,1جامعة اإلمارات العربية

المتحدة1998 ,م ,ص. 78-68
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.24

أســعد أبو رزيزة وعبد هللا ســعيد الغامدي" ,د ارســة إدارة الن ايات ال ــلبة في منى خالل موســم الح ",

مؤتمر التنمية وتأثيرها على البيئة ,و ازرة الشئون البلدية والقروية ,الرياض 25-21 ,سبتمبر 1997م.
.25

عبد هللا س ــعيد الغامدي و روبرت ميروني" ,التمثيل العددي للتدفق ثنائي االنتش ــار باس ــتخدام نموذب

اإلجهاد الجبري" برمجيات الهندسـ ــة الهيدروليكية  ,6كمبيوتيشـ ــونال ميكانكس ببليكيشـ ــنز1996 ,م,ص

ص .468-457
.26

عبد هللا سـ ــعيد الغامدي" ,تحليل التدفق غير المسـ ــتقر لمضـ ــختين متوازيتين تعمالن بشـ ــكل متقطع",

المؤتمر الهندســي الســعودي الرابع ,جامعة الملك عبد العزيز ,جده ,جمادا اآلخرة  1416ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(نوفمبر

1995م) ,المجلد الثاني ,ص ص .581-575
.27

عبد هللا سـ ـ ـ ــعيد الغامدي و روبرت ميروني" ,الخلط البيني لتدفق ثنائي االنتشـ ـ ـ ــار في وجود س ـ ـ ـ ـريان

ق ي" ,المؤتمر السنوي لهندسة الموائع ,الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين ,مدينة هيلتون هيد,

كالوراينا الجنوبية ,الواليات المتحدة األمريكية ,أغسطس 1995م ,مجلد  ,208ص ص.8-1
.28

عبد هللا ســعيد الغامدي" ,د ارســات حاســوبية ومعمليد لتدفق ثنائي االنتشــار تحت تأثير س ـريان ق ــي

وتسـ ــخين س ـ ـ لي" ,المؤتمر التقني لطالب الد ارسـ ــات العليا ,الجمعية األمريكية للمهندسـ ــين الميكانيكيين,

مدينة فورت كولينز ,والية كولورادو ,الواليات المتحدة األمريكية ,إبريل 1991م.
الدورات التدريبية وورش العمل
نبم وشارك في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل  ,منها:

 .1ورشـ ــة التخطيط االسـ ــتراتيجي لتطوير التعاون البحثي واإلبدا  ,المقدمة لولكالء الجامعات السـ ــعودية ,مركز القيادة
األكاديمية ,و ازرة التعليمالعالي 12 ,جمادا األولى  1435هـ.

 .2ورشـ ــة تحديد القضـ ــايا األسـ ــاسـ ــية لألوضـ ــا الراهنة بمنطقة مكة المكرمة ,أمارة منطقة مكة المكرمة 19-18 ,ذو
القعدة  1434ه.

 .3دورة القيادة التح يزية ,معهد القيادة الدولي 1434 ,هـ

 .4مقدم لدورة " ت ـ ــميم وتحليل أنبمة توزيع المياه" الم ـ ــاحبة للمؤتمر العربي الهندسـ ــي السـ ــادس والعش ـ ـرين ,إتحاد
المهندسي العرب /الهيئة السعودية للمهندسين 7 ,يناير 2012م.

 .5ورش عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة للمشاريع ,جامعة الملك عبد العزيز 1431 ,هـ (2010م).
 .6دورة "تقييم تعلم الطالب" ,مركز تطوير التعليم الجامعي ,جامعة الملك عبد العزيز 1430 ,هـ.
 .7دورة "تدريب المدربين" ,مركز تطوير التعليم الجامعي ,جامعة الملك عبد العزيز 1430 ,هـ.
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 .8دورة " أساسيات إدارة المشاريع"  ,معهد البحوث واالستشارات ,جامعة الملك عبد العزيز 25 ,مارس 2009م.
 .9ورشة عمل " أنوا األنابيب واستخداماتها في مشاريع المياه وال ر ال حي" ,و ازرة المياه والكهرباء  ,الرياض8 ,
ربيع الثاني  1427هـ.

.10

أزدهار للتدريب 10-9 ,ابريل  2006م.

.11

دورة "التخطيط االستراتيجي" مركز
ورش عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية

لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ,جامعة الملك عبد العزيز 1427 ,هـ (2006م)

مقدم لدورة " تحديد مواقع التسربات في

.12

شبكات توزيع المياه"  ,بيروت  1426هـ

 .13دورة " بناء المهارات القيادية الشخ ية" ,شركة جلوماكس ,دبي  24-20 ,ديسمبر 2003م.
.14

ورش عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية لجمعية الشقائق االجتماعية  1426 ,هـ

.15

ورشة عمل الملتقى الثاني للتخطيط االستراتيجي لكلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز  ,الطائ

 27ربيع اآلخر  1424هـ ( 27-25يونية 2003م)

-25

.16

ورشة عمل الملتقى الثاني للتخطيط االستراتيجي لجامعة الملك عبد العزيز  ,الطائ

.17

محاضر في دورة "ت ميم الخزانات الخرسانية" ,مركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبد العزيز بالتعاون مع

 1424هـ

 6-4 ,ربيع اآلخر

م لحة المياه وال ر ال حي بمنطقة مكة المكرمة 30-26 ,شعبان  1420هـ.

.18

دورة "تحليل شبكات توزيع المياه باستخدام الحاسب اآللي " ,شركة هيستاد ميثودز ,,مدينة دن ر ,والية

كلورادو ,الواليات المتحدة األمريكية ,سبتمبر 1998م.

.19

دورة "التقويم الجيد أحد الجوانب الهامة للتدريس ال عال" ,مركز تطوير التعليم الجامعي ,جامعة الملك عبد

.20

دورة " كي

تكتب وتنشر البحث العلمي" ,مركز تطوير التعليم الجامعي ,جامعة الملك عبد العزيز-4 ,

.21

دورة "استخدامات الليزر في قياسات حركة الموائع" ,شركة تي اس آي ,مدينة دن ر ,والية كلورادو ,الواليات

العزيز 1414/6/28 ,هـ إلى 1414/7/2هـ.
1414/8/6هـ.

المتحدة األمريكية ,إبريل 1993م.

المؤتمرات والندوات العلمية
شارك في أكثر من  30مؤتم ار علميا وندوة في المجاالت الهندسية واإلدارية على المستوا المحلي واإلقليمي
والعالمي كما يلي:

 .1اللقاء السنوي الثامن للجمعية السعودية للهندسة المدنية ,جدة 26-24 ,ربيع اآلخر  1435هـ
 .2اللقاء الدولي السابع عشر لإلتحاد الدولي للطرق 11-7 ,محرم  1435هـ ,الرياض.
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 .3اللقاء السنوي السادس للجمعية السعودية للهندسة المدنية ,جدة ,نوفمبر 2009م.

 .4اللقاء السنوي الثامن للجمعية السعودية للهندسة المدنية ,جدة 25-23 ,جمادا االآخرة  1433هـ.
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