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 هللا الرحمن الرحيـم بســـم
 

 ذاتية سيرة
 

ـاديأسامة بن أحمد محمد   /لدكتورألستاذ اا   جنَّ
 

 
 

 سابقا والمكلف بالمشاريع للفروع وكيل جامعة طيبة
 السعودية العربية المملكة, المدينة المنورة

 
 

 

 

 

 : المحتويــات
 

 شخصية. معلومات 
 الِعلمية. المؤهالت 
 المنح والجوائز 

 البحوث مجاالت. 

 الَعملية. الخبرات 

 التدريس. 

 الِعلمية البحوث. 

  ِعلمية أخرى.نشاطات 

 بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اللجان المشارك فيها بعض. 
  
 
 
 

 هـ 1437 جمادى اآلخرة
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 : شخصية معلومات - 1
 

 العنوان :      
  المدينة المنورةـ  30100.ب ص     
 41477الرمز البريدي      
 السعودية العربية المملكة     
 0148618888تلفون      
 0148473452فاكس      
 0505858218جوال      
 osama.jannadi@gmail.com  إلكتروني بريد     
 
 
      

 : العلمية المؤهالت - 2
  
   الجمعية الدولية األمريكية للهندسة القيمية, ربيع ةقيميال درجة التخصصية في الهندسة , 
 هـ 1425اآلخرة       

 

   قسم هندسة و إدارة التشييد, كلية تصاميم البيئة, جامعة الملك فهد للبترول يةدرجة األستاذ , 
 .هـ 1421الظهران, صفر  والمعادن,     

 

    أستاذ مشارك, قسم هندسة و إدارة التشييد, كلية تصاميم البيئة, جامعة الملك فهددرجة 
 .هـ 1416الظهران, رمضان  والمعادن,للبترول            
 

 الواليات المتحدة األمريكية , , جامعة جورج واشنطن ,إدارة التشييدو هندسة ,دكتوراة
 .4/4, معدل التخصص هـ 1409

 

 1406, المتحدة األمريكية الواليات ,جامعة جورج واشنطن ,اإلدارة الهندسية ,ماجستير 
 هـ. 

 

 والمعادن جامعة الملك فهد للبترول ,بمرتبة الشرف نيةمدهندسة , علوم بكالوريوس,  
  هـ. 1403  المملكة العربية السعودية, الظهران

 
 

 هـ1398السعودية,  العربيةعامة علمي ـ ثانوية طيبة ـ المدينة المنورة ـ المملكة  ثانوية 
 

 

 العربياة  مملكاةالالمتوساطة ـ متوساطة عمار بان عباد العزياز ـ المديناة المناورة ـ  الكفااةة
 هـ. 1395السعودية, 

 
 

 العربياة الساعودية,  المملكاةاالبتدائياة ـ المدرساة المنصاورية ـ المديناة المناورة ـ  الشاهادة
 هـ. 1392
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 المنح والجوائز:  - 3
 

 هـ.1425يات المتحدة األمريكية,  ل على منحة فولبرايت الدولية, الوالحص *

 

جامعة الملك فهد  تاذ تقديرا لتقييمه المميز,رفع درجة إضافية عند ترقيته إلى أس *
 هـ. 1421, الظهران, للبترول والمعادن

 

جامعة الملك فهد  مستوىعلى جائزة التمّيـز في البحـث العلمي على  لحص *

 هـ . 1420/1421للعام الدراسـي  , الظهران,للبترول والمعادن

 

مستوى جامعة  على القصيرةللحصول على جائزة التمّيـز في الدورات  رشح *

 هـ .1420/1421للعام الدراسـي  , الظهران,الملك فهد للبترول والمعادن

 

هـ, 1411هـ, 1410 ,مرات خمسةعلى منح المجلس الثقافي البريطاني  لحص *
 هـ.1428هـ, 1420هـ, 1415

 

عبدالعزيز  جائزة صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان بن على لحص *
 هـ.1409  الواليات المتحدة األمريكية, واشنطن للتفوق العلمي,

 

, 4/4, بمعدل تخصصي إدارة التشييدو هندسةدرجة الدكتوراة,  ل علىحص *
 هـ 1409الواليات المتحدة األمريكية , , جامعة جورج واشنطن

 

 جامعة الملك  ,بمرتبة الشرف مدنيةهندسة علوم,  بكالوريوسحصل على درجة  *
 هـ. 1403  المملكة العربية السعودية, نالظهرا  ,والمعادن فهد للبترول

 
 

 

 : البحوث مجاالت - 4
 

 الهندسة القيمية . 
 التشــييدسـالمة  إدارة . 
 في إدارة المشـاريع . الكميـةالطرق  إستخدامات 
 الجـودة . إدارة 
 المشـــاريعوجدولـة  تخطيـط . 
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 : الَعملية الخبرات - 5
 

, المدينة الشريف بويلمسجد النل لثةدية الثاالتوسعة السعو عضو اللجنة الفنية لمشروع *
 حتى تاريخه.   -هـ 1435المنورة, ذوالحجة 

 
 -هـ 1432المدنية, جامعة طيبة, المدينة المنورة, رجب هندسة القسم  عضو هيئة تدريس, *

 حتى تاريخه.  
 

هد الملك ف جامعة ,كلية تصاميم البيئة ,قسم هندسة وإدارة التشييد عضو هيئة تدريس, *
 هـ. 1432رجب هـ ـ  1409الظهران, ذو القعدة  ,للبترول والمعـادن

 

, السعودية العربية المملكة, , المدينة المنورةوالمكلف بالمشاريع وكيل جامعة طيبة للفروع *
 .ه 1435ذوالقعدة  -هـ  1432ذوالقعدة 

 
صفر  -هـ  1430صفر  ,جدة كليات إدارة األعمال, الهندسة وتقنية المعلومات,كلية  عميد *

 .هـ1432
 

مّول  التشييد, سالمة عمل بحث علمي عن ,بريطانيا ويست مينستر,جامعة  ,زائر أستاذ *
 هـ.1429 شعبانـ  جبر البريطاني,البحث المجلس الثقافي 

 

دراسة الهندسة القيمية لعدة  عملالمشاركة في  ,السعودية  أرامكو , هندسة قيمية مستشار *
 هـ.1426  شعبان - صفر, عوديةالس رامكومشاريع تابعة أل

 
 

 ,للبترول والمعادن فهدجامعة الملك  ,ليا وعميد البحث العلمي باإلنابةالدراسات الع عميد *
 هـ. 1425اآلخرة  جمادى -هـ  1421الظهران, جمادى اآلخرة 

 

جمادى األولى  الظهران, ,المعادنجامعة الملك فهد للبترول و ,كلية تصاميم البيئة عميد *
 هـ. 1421اآلخرة  جمادى  -  ـه 1419

 

في  السالمةتقييم أداة  عمل بحث علمي عن ,بريطانيا برايتون,جامعة  ,زائر أستاذ *
 هـ.1421ربيع أول ـ ربيع ثاني  البريطاني,مّول البحث المجلس الثقافي  ,مشاريع المباني

 

 ,المعادنبترول وفهد لل الملكجامعة  ,كلية تصاميم البيئة ,إدارة التشييدقسم هندسة و رئيس *
 .هـ 1419 األولجمادى   هـ ـ 1417الظهران, جمادى األولى 

 
 

 ربيع ,الجديدفي مشروع غاز الحويـة  عمل ,السعودية أرامكو ,سالمة التشييد مستشار *
 هـ.1417ثاني   ربيع –أول 

 
 

 ,تكرير الغاز الشمالي قسم ,تنورة رأس ,السعودية أرامكو ,سالمة التشييد مستشار *
 هـ. 1417ثاني  ربيع – 1416 رمضان
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عن  علمي بحث عمل الواليات المتحدة األمريكية, ,جورج واشـنطن جامعة ,زائـر أستاذ *
 هـ.  1416 شعبان –األولى   جمادى ,التشييدتقييم مخاطر 

 

 

في الشركات  السالمةعمل بحث علمي عن برامج  ,بريطانيا ,جامعة ريدينك ,زائر أستاذ *
ربيع أول ـ ربيع  البريطاني,ي بريطانيا ـ مّول البحث المجلس الثقافي اإلنشائية الكبرى ف

 هـ. 1416ثاني 
 
 

الظهران, العام  ,المعادنجامعة الملك فهد للبترول و  ,كلية تصاميم البيئة ,للسالمة منّسق *
 هـ . 1416/  1415الدراسـي 

 
 

مسؤول  ,الظهران ,ادنالمعو جامعة الملك فهد للبترول ,أعمال كلية تصاميم البيئة منّسق *
قسم تخطيط مدن و أقاليم, و  المعمارية,عن جميع أقسام الكلية؛ قسم العمارة, قسم الهندسة 

 هـ. 1414 ثانيقسم هندسة وإدارة التشييد, ربيع أول ـ ربيع 
 
 

 هـ. 1414هـ /  1413على نادي طلبة كلية تصاميم البيئة للعام الدراسي  مشرف *
 
 

المخاطر في  تقييمعمل بحث علمي عن  ,بريطانيا ,بوليتكنيكبورتسموث  ,زائر أستاذ *
 هـ. 1412 ثانيمّول البحث المجلس الثقافي البريطاني, ربيع أول ـ ربيع  ,التشييد

 
 

تؤثر على  التيعمل بحث علمي عن العوامل  ,بريطانيا ,جامعة ريدينك ,زائر أستاذ *
أول ـ ربيع ثاني  ربيعالبريطاني, مّول البحث المجلس الثقافي  ,السالمة في حقل التشييد

 هـ. 1411
 
 

فهد للبترول و  الملكجامعة  ,إدارة الصيانة و المشاريع ,لصيانة السكن الجامعي منّسق *
 هـ. 1410الظهران, محرم ـ صفر  ,المعادن

 
 

فهد للبترول و  الملكجامعة  ,كلية تصاميم البيئة ,قسم هندسة و إدارة التشييد ,معيد *
 هـ. 1409هـ ـ ذو القعدة  1403ان, شوال الظهر ,المعادن

 
 

 المتحدة  الواليات ,فرجينيا ,أرلينكتون ,إي جي أند جي إنترتيك ,مدني مساعد مهندس
شوال ـ ذو  السكنية,في تحليل ودراسة أسباب التشطبات في العمائر  شارك ,األمريكية

 هـ. 1402الحجة 
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 : التدريس - 6
 

 المعادن :للبترول و فهدلمواد التالية بكلية تصاميم البيئة ـ جامعة الملك بتدريس ا القيام : أوالا 
 

 المعمارية الهندسة قسم  و المواصفات العقود  
 

 المعمارية الهندسة قسم  االنشائية النماذج 
 

 الهندسة المعمارية قسم  1 - تخرج مشروع 
 

 الهندسة المعمارية قسم  2 - تخرج مشروع 
 

 الهندسة المعمارية قسم  في     الصي التدريب *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  و جدولة التشييد تخطيط *
 

 ييدو إدارة التش هندسة قسم  مخاطر التشييد إدارة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  التشييد و طرق إستخدامها معدات *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  مشاريع التشييد إدارة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  البحث العلمي ندوة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  سـالمة التشييد إدارة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  القيمية الهندسة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  ماجستير رسالة *
 

 و إدارة التشييد هندسة قسم  ماجسـتير الهندسة بحث *
 
 

 
 

 منها : القصيرةن الدورات في تدريس و تنسيق العديد م المشاركة :ثانياا 
 

 ـ الرياض الوطني الحرس  الفّعالة للتشييد اإلدارة 
 

 الظهران ـ الجامعة  الفّعالة للتشييد اإلدارة 
 

 الظهران ـ الجامعة  التطبيقي لمشاريع التشييد التحكم 
 

 الظهران ـ الجامعة  و جدولة المشـاريع تخطيط 
 

 الظهران ـ الجامعة  سالمة التشييد إدارة 
 

 الظهران ـ الجامعة    و تقدير تكلفة المشاريع تحليل 
 

 ـ الظهران الجامعة  والمواصفات في التشييد ومشاريع الصيانة العقود 
 

 الظهران ـ الجامعة  السالمة والسلوك اإلنساني إدارة 
 

 الجبيــل – ســابك  السالمة والصحة إدارة 
 

     الجبيل - التحلية    نسانيالسالمة والسلوك اإل إدارة 
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 بمعهد اإلدارة العامة : التدريس : ثالثاا  
 

 المهنية و تحسين طرق العمل بالسالمةالمحاضرات المتعلقة  منبتدريس العديد  القيام, 
  هـ. 1414ة ــــــأيضا ذوالحج هـ و 1413ذوالقعدة 

 
 
 

 
 على الرسائل الِعلمية : اإلشراف : رابعاا 

 

 في اللجنة.خارجيا  ـ  عضواً دكتوراة  رسالة( 2لى عدد )ع اإلشراف *
 

 

ماجستير ـ قسم هندسة و إدارة التشييد ـ المشرف الرئيسي  رسالة( 8على عدد ) اإلشراف *
 في اللجنة.

 

ماجستير ـ قسم هندسة و إدارة التشييد ـ عضواً في  رسالة( 21على عدد ) اإلشراف *
 اللجنة.

 

تخرج ـ قسم الهندسة المعمارية ـ المشرف الرئيسي في  رسالة( 11على عدد ) اإلشراف *
 اللجنة.

 

 ( رسالة تخرج ـ قسم الهندسة المعمارية ـ عضواً في اللجنة.12على عدد ) اإلشراف *
 
 

 : الِعلمية البحوث - 7
 

 ُمحّكمة : مجالتفي  المنشورة البحوث  : أوالا 
 

المدنــي العــدد  الطيرانالتشـــييد"  بتكـاليف معــدات  التحكمبن أحمد جّنـادي  "  أسامة - 1
 . 16 - 14م , صفحة 1994, سبـتمبر  17

 

 القراراتمتعدد المقاييس إلتخاذ  نموذجأسامة بن أحمد جّنـادي "  ,عساف سعدي - 2
,  22/6 العددالبحوث و المعلومات في المباني  مجلةالمتعلقة بتأهيل المقاولين" 

 . 335-332م, صفحة 1994بريطانيا, 
 

التشييد بالمملكة  حقلالسالمة في  إدارةعبدالسالم السديري "  ,بن أحمد جّنـادي أسامة - 3
 بريطانيا,,   23/1 العددالبحوث والمعلومات في المباني  مجلةالعربية السعودية " 

 . 63-60م, صفحة 1994
 

لخدمات الصناعية ا والفّعالة للممتلكات  اإلدارةحمد العيسى "  ,بن أحمد جّنـادي أسامة - 4
السالمة, فبراير  لمهندسيالسالمة المهنية, الجمعية األمريكية  مجلةدور المشرف" 

 .33-30,صفحة 1995
 

 المجلة" التشييدالعالقات اإلنسانية على سالمة عمال  تأثيربن أحمد جّنـادي "  أسامة - 5
 .386-383, صفحة 1995, بريطانيا, 13/4الدولية إلدارة المشاريع, العدد 
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الدقيقة في  الّسليكا إستخدامأسامة بن أحمد جّنـادي " بوبشيت, بسام طاهر, عبدالعزيز - 6
, بريطانيا,  24/1 العددالبحوث و المعلومات في المباني  مجلةالخرسانة اإلنشائية" 

 . 49-41م, صفحة 1996
 

بالمملكة  اإلجتماعية عن برنامج األخطار المهنية للتأمينات نبذةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 7
للمهندسين المدنيين,  األمريكيةاإلدارة في الهندسة, الجمعية  مجلةالعربية السعودية " 

 .57-55, صفحة 1996, 12/2العدد 
 

قُدم للمجلة  بحثاألوتوماتيكي لمشاريع اإلسكان "  التشييدبن أحمد جّنـادي "  أسامة - 8
م  1996, 20/2يات المتحدة األمريكية,العدد الوال وتطبيقاته,الدولية لعلوم اإلسكان  

 . 149 – 143صفحة 
 

البحوث  مجلةالتي تؤثر علىسالمة حقل التشييد "  العواملبن أحمد جّنـادي "  أسامة - 9 
 .112 - 108  صفحةم , 1996 بريطانيا,,   24/2العدد  المباني,والمعلومات في 

 
 

البحوث  مجلة"  الخرسانيةللسالمة في المصانع فعال  برنامجبن أحمد جّنـادي "  أسامة - 10
 .  100 – 92 صفحة – م 1997 بريطانيا,,   25/2المباني, العدد  فيوالمعلومات 

 

العربية السعودية"  بالمملكةخسارة المقاولين اإلنشائيين  أسباببن أحمد جّنـادي " أسامة - 11
ة ــــــم, صفح1997, 26/2 ددالعإدارة المشاريع,الواليات المتحدة األمريكية,  مجلة
31-36  . 

 

بالمملكة  العمرانيةالسالمة في البيئة  تقييمسعدي عساف "  ,بن أحمد جّنـادي أسامة - 12
 .24 -15م, صفحة  1998, 29علوم السالمة, هولند, العدد  مجلةالعربية السعودية" 

 
 المجلةاآللي"  الحاسبساعدة إلستبدال معدات التشييد بم نموذجبن أحمد جّنـادي "  أسامة - 13

م  1998,  22/2, العدد  األمريكيةالدولية لعلوم اإلسكان و تطبيقاته, الواليات المتحدة 
 .   86 – 77 صفحة –

 

مشاريع  تشييداألخطار التامة في  إدارةأسامة بن أحمد جّنـادي "  ,عساف سعدي - 14
األمريكية , العدد  المتحدةالواليات  الدولية لعلوم اإلسكان و تطبيقاته, المجلةاإلسكان" 

  108 – 103  صفحة  -م   1998,  22/2
 

أعمال التشييد  في التأمينمحمد كمال " مد جّنـادي , عبدالعزيز بوبشيت, بن أح أسامة - 15
الواليات المتحدة  تطبيقاته,الدولية لعلوم اإلسكان و  المجلةبالمملكة العربية السعودية" 

 . 167 – 159صفحة  -م   1998,  22/3دد األمريكية , الع
 

أحد المباني"  لتحطمفي التشييد الخرساني: إستعراض  السالمةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 16
 . 15 – 13م , صفحة 1998,  24/3 عددالخرسانة في أستراليا ,   مجلة

 

خطيط الت مجلة فيمغطاة باألرض"  بيوتبن أحمد جّنـادي و غازي شعيب " أسامة - 17
  1998, 124/3 العددالحضري و التطور , الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين ,  

 .114 – 101صفحة   ,
 

لتنقية المياه  صغيرةالجدوى اإلقتصادية إلنشاة محطة  دراسةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 18
وم العمران الدولية لعل المجلةالبيئة و العمران,  مجلةفي المملكة العربية السعودية" 

 . 428 – 421, صفحة   1999,   34وتطبيقاته , العدد 
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 تطبيقسعدي عساف , "بن أحمد جّنـادي,  أسامة العزيز بوبشيت ,غالم فاروق , عبد - 19
,  واإلقتصـادالتشييد  إدارةالتحكم في الجودة في مؤسسات التصميم بالسعودية" 

 .809-799, صفحة 1999, 17العدد
 

حل  طرقعالم ناجي " أحمد جّنـادي, سعدي عساف, عبدالعزيز بوبشيت, بن أسامة - 20
 .2000,  18/1 العدد  ,الدولية إلدارة المشاريع  المجلةالمنازعات في عقود المشاريع" 

 

الشرقية  كهرباةجودة الخدمات في  قياس, حامد السقاف , " بن أحمد جّنـادي أسامة - 21
 م . 2000,   17/5 العدددة ,  الدوليـة للجـو المجلةبالمملكة " 

 

طرق  لتطبيقأوتوماتيكي  نظامأحمد التميمي ", عساف, أسامة بن أحمد جّنـادي سعدي - 22
 ,الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين ,الحاسب للهندسة المدنية   مجلةالهندسة القيمية" 

 م .2000,  14/3 العدد
 

 

التشييد  مجلة" خرسانيدراسية لمعالجة عمود  حالة" بسام طاهر ,بن أحمد جّنـادي أسامة - 23
 .16-7, صفحة 2000, 14ومواد البناة , العدد

 
 

جودة  تحليلحامد السقاف , " ادي , سعدي عساف , حمزه مغربي , بن أحمد جّنـ أسامة - 24
الجمعية  ,هندسـة الطاقة مجلةالخدمات في كهرباة الشـرقية بالمملكة العربية السعودية " 

 2000, 126/3ألمريكية للمهندسـين المدنيين,العدد, ا
 
 

 تقييم, عبدالمحسن الحماد , أسامة بن أحمد جّنـادي , ابو سعد , "  عساف سعدي - 25
, هندسة التكلفة مجلةالشاملة في مشـاريع التشـييد "  التكلفةالمشاكل الناتجـة عن تطبيق 

 .2002فبراير 
 
 
 

السالمة المؤثرة في مقاولي  عواملمحمد بوخمسـين , "  , بن أحمد جّنـادي أسامة - 26
الدولية لعلوم العمران وتطبيقاته ,  المجلةالبيئة و العمران,  مجلة"   الصناعيالتشييد 

   547 – 539, صفحة   2002, 5/ 37العدد 
 

نموذج إلختيار "  محمد البشر ,نيس صديقي, أسامة بن أحمد جّنـادي , اعساف سعدي - 27
, كلية تصاميم البيئة مجلةبالمملكة العربية السعودية" ندس المعماري اإلستشاري المه

2002. 
 

 

مخاطـر التشــييد " مجلة هندسة وإدارة  تقييم"  سلمان المشاري ,بن أحمد جّنـادي أسامة - 28
 م .  2003,   129/5 العدد, المدنييناالمريكية للمهندسـين  الجمعية,   التشـييد
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 : البحوث المنشورة في المؤتمرات : ثانياا 
 

" اإلصاباترئيس عمال التشييد تخفيض معدل  بإستطاعةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 29
ن ــــلمهندسي السالمة, واشنط األمريكيةالسنوي التاسع والعشرون للجمعية   المؤتمر

 م.1990يونيو  األمريكية,دي سي ـ الواليات المتحدة 
 

 

األمريكية  للجمعيةالسنوي األول  المؤتمرالسالمة"  إدارةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 30
 م.1993لمهندسي السالمة, فرع الشرق األوسط , البحرين, يونيو 

 
 

سالمة  مؤتمر" دراسيةإستخدام المشرفين للسالمة : حالة  مدىبن أحمد جّنـادي " أسامة - 31
المتحدة األمريكية,  الوالياتا ـ كانسفيل ـ التشييد و التحكم بالخسائر ـ جامعة فلوريد

 م. 1994أوكتوبر 
 
 

السكنية في  البيوتمبدئي لتقدير تكلفة  نموذجأسامة بن أحمد جّنـادي "  ,عساف سعدي - 32
الصناعية , سان  للهندسةالسنوي الثاني التطبيقي  المؤتمرالمملكة العربية السعودية" 

 م. 1997دياقو, الواليات المتحدة األمريكية, نوفمبر , 
 
 

 المؤتمر" القادمةالناجحون في العقود  المدراةنعمان زاهير " , بن أحمد جّنـادي أسامة - 33
 م.  1997البحرين, ديسمبر  الخليج العربي, فرعالسنوي الخامس لمعهد إدارة المشاريع 

 
 

: حالة دراسية " الصحيةللسـالمة في مؤسسة للرعاية  برنامججّنـادي " بن أحمد  أسامة - 34
 . .م 1998 ,الوطني الثاني عن البيئة و الصحة , جدة المؤتمر

 
 

 مؤتمر"  السعوديةالموجودة في عملية الحفر في  المخاطربن أحمد جّنـادي "  أسامة - 35
  .م 1998, 28 - 25تفعيل السالمة , ميلبورن , أستراليا , فبراير 

 
 

حول أبعاد  االقليمي المؤتمرمن النفايات "  التخلصبن أحمد جّنـادي "  أسامة - 36
 م. 1998أكتوبر  27 – 26الضغوطات البيئية في المنطقة , جامعة اليرموك , االردن , 

 
 

 تحديدعساف, عبدالمحسن الحماد, أسامة بن أحمد جّنـادي , و محمد البرغوثي " سعدي - 37
قُدم للجمعية  بحثة المهندس المعماري و صاحب العمل في العقود في السعودية" مسؤلي

 م.  2000االمريكية لمهندسـي التكلفة كالجري كندا , يونيــه 
 
 

بالجامعات"  العلياعلى الالئحة الموحدة للدراسات  مالحظاتبن أحمد جّنـادي " أسامة - 38
 م.  2001 جدة, ,الدراسات العليا في الجامعات السعودية ندوة

 
 ندوةالدراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"  المنحأحمد جّنـادي "  بن أسامة  - 39

خدمة الطالب المسلمين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ 
 .م. 2002هللا تعالى ـ ,الجامعة اإلسالمية, المدينة المنورة,  حفظه

 
فاوزي اليوساف "عوائاق مانهج البنااة , أحماد جّناـادي بان أساامة ,ساافع سعدي  - 40

" الماؤتمر الادولي الثااني المخطط في صناعة التشاييد بالمملكاة العربياة الساعودية
 م. 2003عن الهندسة اإلنشائية والتشييد, روما, إيطاليا, سيبتمبر 
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 اإلصااابةدالت بااين معاا العالقااةباان أحمااد جّنااـادي , مساافر العتيبااـي , "  أسااامة - 41
النادوة العالمياة لعلاوم ومسـتوى السالمة فاي مواقاع مشااريع المبااني العمرانياة " 

 . م 2004السالمة والتكنولوجيا, شانغاي, الصين, أكتوبر 
 

العربية السعودية  بالمملكةإصابات التشـييد  تحليل, وميزا بيج , " بن أحمد جّنـادي أسامة - 42
  م. 2005ارسات الهندسية الناجحة, الكويت, فبراير, المؤتمر الثاني حول المم" 

 
فاوزي اليوساف "مقارناة نوعياة , أحمد جّناـادي بن أسامة ,عساف سعدي فاروق,– 43

للتكنيك اإلداري اإلبداعي لصناعة التشييد" الماؤتمر الادولي الخاامس واألربعاون 
, يونياو مريكياةالواليات المتحدة األعن الهندسة القيمية , سان دياجو, كليفورنيا, 

 م. 2005
 

الدولي  المؤتمر" وجهة نظر مدراة المشاريعبالتشـييد  سالمةبن أحمد جّنـادي, " أسامة - 44
  م. 2005اليابان, سبتمبر, الثالث لهندسة اإلنشاةات والتشييد, 

 
" ألساليب التقييم في الهندسة القيمية,مقارنات بن أحمد جّنـادي, " أسامةأمارجيت سيبج,  - 45

يونية المؤتمر الدولي للبيئة العمرانية في القرن الحادي والعشرين, كواالمبور, ماليزيا, 
  م . 2006

 
 

 : المدعومة المشاريع : ثالثاا 
 

لمعهد البحوث,  قُدمشاملة عن تعليم ما بعد الثانوي"  دراسةمشارك في تقرير " باحث - 1
 م .1993اير فهد للبترول والمعادن , الظهران , ين الملكجامعة 

 
ك ـــــــالمل مدينة" الصناعيةالتكلفة الشاملة لإلصابات  تقديربن أحمد جّنـادي " أسامة - 2

الثاني للمنح الصغيرة ,  البرنامجضمن  دعم منعبد العزيز للعلوم و التقنية , بحث 
 م. 1997

 

الكبيرة"  بناةالأوامر التغيير في مشاريع  أسبابعساف, أسامة بن أحمد جّنـادي " سعدي - 3
 م. 1998ران, ـــالظه والمعادن,بحث دعم من جامعة الملك فهد للبترول  مشروع

 
 

 المبانيمالةمة  مدىبن أحمد جّنادي , سعدي عساف , يحيى النجار , "  أسامة - 4
بحث  عرضاألكاديمية واالدارية في الجامعات السعودية الرئيسـية للمعوقين حركياً " 

 م. 1999, األمير سلمان ألبحاث االعاقة قدم للدعم من مركز
 
" الصناعيةأداة السالمة في المشاريع  تقييم" ,, سعدي عساف, بن أحمد جّنـادي أسامة - 5

ضمن برنامج المنح  تم قبوله منبحث  عرض, للشركة السعودية للصناعات األساسية
 م. 2000 ران,ـــالظه والمعادن,جامعة الملك فهد للبترول  , السنوي
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 : عامة تقارير : رابعاا 
 
 

, جامعة  العلميبحث للتفرغ  عرضمخاطر التشييد"  إدارةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 1
 م. 1995الملك فهد للبترول والمعادن, الظهران , 

 

العلمي , جامعة الملك  للتفرغبحث  تقريرمخاطر التشييد"  إدارةبن أحمد جّنـادي " أسامة - 2
 م. 1997ادن, الظهران , فهد للبترول والمع

 
 
 

 
 عامة : محاضرات إلقاء : خامساا 

 
  بن أحمد جّنادي أسامه - 1

المملكة العربية السعودية, ديسمبر  الرياض,بروجاكس,  سعوديمخاطر التشييد"  إدارة"
 م  1993

 

  بن أحمد جّنادي أسامه - 2
فهد للبترول والمعادن, البحوث, جامعة الملك  معهد" إلصاباتاألساسية لمنع ا المفاهيم"

 م 1994أبريل 
 

  بن أحمد جّنادي أسامه - 3
األمريكية لمهندسي التكلفة, فرع  الجمعية" التشييدالتكلفة اإلجمالية إلصابات  تقدير"

 م 1995العربية السعودية, مارس  المملكةالخليج العربي, الظهران, 
 

  بن أحمد جّنادي أسامه - 4
تعاون لجنة السالمة الدائمة بجامعة الملك فهد  بمناسبةالعاملة" و إدارة األيدي  السالمة"

 م 1995بالمملكة العربية السعودية, أبريل  السالمةللبترول والمعادن بأسبوع 
 
 
 

  بن أحمد جّنادي أسامه - 5
, رأس تنورة , تقيم العديد من المحاضرات  السعودية ارامكوفي مواقع العمل"  السالمة"

 م .1996س  , يوليه / أغسط
 

 

  بن أحمد جّنادي أسامه - 6
 م. 1996السـعودية , الظهــران , ديسـمبـر  أرامكوهندسـة وإدارة التشـييد "  برنامج"
 

 بن أحمد جّنادي أسامه - 7
مكة المكرمة, مارس  الخامس,جلسة علمية, المؤتمر السعودي الهندسي  رأس 

 م.1999

 بن أحمد جّنادي أسامه - 8

عن إدارة السالمة والسلوك اإلنساني , الجمعية األمريكية لمهندسي  محاضرة ألقى

 م.2000أكتوبر  الظهران,السالمة, 
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 بن أحمد جّنادي أسامه - 9
 م.2003 ,ةجد ,الندوة الثالثة عشرة لألمن الصناعي ,جلسة علمية رأس 

 

 بن أحمد جّنادي أسامه - 10
الهندسة اإلنشائية والتشييد, روما, المؤتمر الدولي الثاني عن  ,جلسة علمية رأس 

 م. 2003إيطاليا, سيبتمبر 

 

 بن أحمد جّنادي أسامه - 11
الندوة العالمية لعلوم السالمة والتكنولوجيا, شانغاي, الصين,  ,جلسة علمية رأس 

 . م 2004أكتوبر 

 
 

 أخرى : ِعلمية نشاطات - 8
 

 البحوث : تحكيم :  أوالا 
  

 المقدمة من : البحوث بعضبتحكيم  القيام
 

 جامعة الملك عبد العزيز , جدة.  ,البحث العلمي مجلس 
 السعودي الهندسي الرابع , جدة.  المؤتمر 
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن , الظهران.  ,البحوث لجنة 
 الظهران. والمعادنجامعة الملك فهد للبترول  كلية تصاميم البيئة, ,البحوث لجنة , 
  ندسة و إدارة التشييد , الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين.ه مجلة 
 الرياض. ,جامعة الملك سعود ,عمارة المساجد ندوة 

 مكة المكرمة. القرى أم جامعة, السعودي الهندسي الخامس المؤتمر , 
 الجودةالدولية إلدارة  المجلة. 
  ظهران.جامعة الملك فهد للبترول والمعادن , المعهد البحوث 

  ,جامعة أم القرى, مكة المكرمةالمجلس العلمي 

 .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

 
 

 الدورات  : حضور : نياثا
 للعلوم السلوكية التكنلوجية المنظمةاإلنساني و أثره في إدارة السالمة"  السلوك" دورة, 

 م.1994 أتالنتا, جورجيا, الواليات المتحدة األمريكية, فبراير
 

 المعمارية, جامعة  الهندسة قسمالهندسي بإستخدام الحاسب اآللي"  التصميم" دورة
 م 1993الملك فهد للبترول والمعادن, أبريل 
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 األكاديمي, جامعة  التطوير مركزالجيد ـ جزة هام من التدريس الجيد"  التقويم" دورة
 م 1991الملك فهد للبترول والمعادن, نوفمبر 

 

 بالسالمةسالمة السلوك االنساني وكيفية الحصول على موظفين مهتمون  دورة – 
 م .1999 يونيه, بالتيمور ماريالند ,   السالمةاالمريكية لمهندسي  الجمعية

 

 أرزونا القيمية,عن مبادىة الهندسة القيمية, الجمعية االمريكية للهندسة  دورة, 
 م.1999 الواليات المتحدة األمريكية,

 

 بنسيلفانيا, القيمية,عن الهندسة القيمية, الجمعية االمريكية للهندسة  متقدمة ةدور 
 م.2000نوفمبر  الواليات المتحدة األمريكية,

 
 جورجيا القيمية,الهندسة القيمية, الجمعية االمريكية للهندسة  إدارةعن تدريبية  دورة, 

 م.2006 يونيةالواليات المتحدة األمريكية, 
 
  م.2007 نوفمبر, عن الهندسة القيمية, هونج كونج ورشة عمل 

 
 م.2007 نوفمبرالصين, الهندسة القيمية,  إدارةعن  دورة 
 

 
 

 الجمعيات : عضوية : ثالثاا 
 

 األمريكية لمهندسي السالمة. الجمعية 
 شاريعإدارة الم معهد. 
 البيئة السعودية. جمعية 
 العمرانالسعودية لعلوم  الجمعية . 
 البنـاةالعالميـة لمسـئولي  نظمةالم  
 ماليــزيا أنسـتداإلستشاري لجامعة  المجلس , 
 ةلقيميا ةهندسلاألمريكية ل الدولية الجمعية. 

  
 

 : إستشاراتاا :  رابع
 

  ةـــــــــــــهندس –ومشاركوه إستشاريون عمارة  فايزغير متفرغ, زهير  مستشار – 
 م . 1999/  1998 –معلومات  نظم

 
 دراسة الهندسة  عملالمشاركة في  –السعودية  أرامكو – هندسة قيمية مستشار 

 هـ.1426  رجب -صفر , السعودية رامكوالقيمية لعدة مشاريع تابعة أل
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 : بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المشارك فيها اللجان بعض - 9
 

  ًم.1990-89تصاميم البيئة, بلجنة التمّيز في التدريس بكلية  عضوا 
  ًم.1990-89بلجنة الكتب الدراسية بقسم هندسة و ادارة التشييد,  عضوا 
  ًم.1990-89و ادارة التشييد,  هندسةبقسم  القبولبلجنة   عضوا 
  ًم.1990-89بلجنة البحوث بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1990-89امعة, للجنة فرعية من لجنة العقود و المناقصات بالج رئيسا 
  ًم.1990-89بلجنة العقود و المناقصات بالجامعة,  عضوا 
  ًم.1991-90للجنة البحوث بكلية تصاميم البيئة,  رئيسا 
  ًم.1991-90بلجنة القبول و التقويم األكاديمي بالجامعة,  عضوا 
  ًم.1991-90و ادارة التشييد,  هندسةبقسم  القبولبلجنة   عضوا 
  ًم.1991-90تحسين إستخدام الحاسب اآللي بكلية تصاميم البيئة,  بلجنة عضوا 
  ًم.1991-90بلجنة اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1991-90بلجنة التمّيز في اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1991-90بلجنة التمّيز في التدريس بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1992-91بلجنة تحسين إستخدام الحاسب اآللي بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًد,ـــــــــــالتشييبلجنة مؤقتة لمراجعة الكتيب األكاديمي بقسم هندسة و ادارة  عضوا 

 م.91-1992
  ًم.1992-91للجنة الدورات القصيرة بقسم هندسة و ادارة التشييد,  رئيسا 
  ًم.1993-92ت القبول بالجامعة, , بلجنة إختبارا عضوا 
  ًم.1993-92للجنة فرعية من لجنة شئون الطالب بالجامعة,  رئيسا 
  ًم.1993-92بلجنة شئون الطالب بالجامعة,  عضوا 
  ًم.1993-92للجنة الدراسات العليا بقسم هندسة و ادارة التشييد,  رئيسا 
  ًم.1993-92, بلجنة اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة عضوا 
  ًم.1994-93للجنة البحوث بكلية تصاميم البيئة,  رئيسا 
  ًم.1994-93بلجنة إختبار القبول بالجامعة, ,  عضوا 
  ًم.1994-93بلجنة التعليم المستمر بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1994-93بلجنة التفرغ العلمي, لجنة فرعية من لجنة البحوث بالجامعة,  عضوا 
 م.1994-93بلجنة البحوث بالجامعة,  اً عضو 
  ًم.1995-94بلجنة التخطيط ليوم المهنة بالجامعة,  عضوا 
  ًم.1995-94و ادارة التشييد,  هندسةبقسم  القبولبلجنة   عضوا 
  ًم.1995-94بلجنة مؤقتة لدراسة أنظمة السالمة في األردن,  عضوا 
  ًم.1995-94للسالمة بكلية تصاميم البيئة,  منسقا 
  ًم.1995-94بلجنة القبول و التقويم األكاديمي بالجامعة,  عضوا 
  ًم.1995-94بلجنة اإلرشاد الطالبي بكلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم. 1996منشآت الجامعة ,  تشغيلصيانة و  للجنة  رئيسا 
  ًم.1997-96بلجنة إختبارات القبول بالجامعة, ,  عضوا 
  ًم.1997-96 التشييد,العليا و القبول بقسم هندسة و ادارة للجنة الدراسات  رئيسا 
  ًم.1997-96لمجلس قسم هندسة و ادارة التشييد,  رئيسا 
  ًم.1997-96بمجلس كلية تصاميم البيئة,  عضوا 
  ًم.1997-96بلجنتي ترفيع أعضاة هيئة تدريس بالجامعة  عضوا 
  ًم.1997السعودية  بلجنة مراجعة ملخصات عطاةات البحوث ألرامكو عضوا 
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  ًم.1997-96بلجنة دراسة توظيف مساعدي األبحاث بالجامعة   عضوا 
  ًدراسية عن األمن و السالمة لطالب السنة التحضيرية   لمادةوضع منهج  بلجنة  عضوا

 م. 1996
  ًم.1997-96بالجامعة   األبحاثتقييم مساعدي  بلجنة  عضوا 
  ً( 2000 – 99( و)1999-98ة للعامين الدراسيين )بالجامع األكاديمية باللجنة  عضوا 
  ً( 2000 – 99( و )1999-98كلية تصاميم البيئة, للعامين الدراسيين ) لمجلس رئيسا 
  ً( و 1999-98ن )ــــــــــــــالدراسية بالجامعة , للعامين الدراسيي الكتب بلجنة  عضوا

(99 – 2000 . ) 
  ً( و  1999-98ن )ــــــــــــــــــــــــللعامين الدراسييبالجامعة ,  التخطيط بلجنة  عضوا

 (99 – 2000 . ) 
  ًم.1999-98بالجامعة ,  المستمرالتعليم  بلجنة  عضوا 
  ً( 2001 – 2000( , )  1999-98)  ,ة ــــــــــــــــــــــــــالجامع بمجلس  عضوا  ,

 (2001 – 2002 .) 
  ًالهندسي السعودي الخامس, جامعة أم القرى, مكة  للمؤتمرالعلمية  باللجنة  عضوا

 م.1999 -98ة, ـــــــــــــالمكرم
 العامة  لإلدارةاللجنة الفرعية لتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة أوتوكــاد التابعة  رئيس

 م 98/1999للمشاريع والصيانة , للعام الدراسـي 
  ًم 1999بالمملكة  والتقنيالهندسي للجنة التسجيل والمالية لندوة تقييم التعليم  رئيسا 
  ًم 1999 بالمملكةباللجنة المنظمة لندوة تقييم التعليم الهندسي والتقني  عضوا 
  ًللعامينسالمة المعامل بالجامعة  االعداد لكتاب بلجنة عضوا   

 (  2000 – 99(,)  1999-98ن )ــــــــــــــــــــــالدراسيي
  ً( و   1999-98)  نـــــــالدراسييية تصاميم البيئة للعامين االستشارية لكل للجنة رئيسا

 (99 – 2000  ) 
  ً( و   1999-98ن ) ــــــــــالدراسيي للعامينإستغالل المساحات بالجامعة   للجنة رئيسا

 (99 – 2000 . ) 
  ًم 1999حل النزاعات في نشر األبحاث العلمية ,  للجنة رئيسا 
  ًم 2001 -2000للعام الدراسي البحوث ,  للجنة رئيسا 
 م2001 -2000الحاسبات االلية , للعام الدراسي   للجنة رئيس نائب 
  ًم2001 -2000باللجنة األكاديمية, للعام الدراسي   عضوا 
  ًم2001 -2000بلجنة شئون المكتبات, للعام الدراسي   عضوا 
  ًم2001 -2000التخطيط بالجامعة, للعام الدراسي   بلجنة  عضوا 
  ًم2002 -2001البحوث , للعام الدراسي  للجنة رئيسا 
  ًم 2002 -2001السعودي الهندسي السادس   لمؤتمرلباللجنة المنظمة  عضوا  
  ً2002, المؤتمر السعودي الهندسي السادس  والماليةللجنة التسجيل  رئيسا 
  ً2002س التابعة للمؤتمر السعودي الهندسي الساد اإليراداتبلجنة تنمية  عضوا 
  ًم2004 -2002  باللجنة المنظمة لمؤتمر العلوم اإلدارية  عضوا  
  ًم2002 -2001باللجنة األكاديمية, للعام الدراسي   عضوا 
  ًم2002 -2001بلجنة شئون المكتبات, للعام الدراسي   عضوا 
  ً2002 -2001باللجنة الدائمة لإلبتعاث والتدريب  عضوا  
  ً2002 -2001البحوث بالجامعة   في معهدبلجنة شئون موظ عضوا  
  ًباللجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات  عضوا

  2002 -2001الباحثين ومن في حكمهم,  ومساعدي
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  ً2002 -2001الدراسات العليا,  لمجلس رئيسا  
  ًم2003 -2002باللجنة األكاديمية, للعام الدراسي   عضوا 
  ًم2003 -2002 شئون المكتبات, للعام الدراسي  بلجنة عضوا 
  ًم2003 -2002 باللجنة الدائمة لإلبتعاث والتدريب  عضوا 
  ًباللجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات  عضوا

 م2003 -2002الباحثين ومن في حكمهم,  ومساعدي
  ًم2003 -2002 البحوث بالجامعة   بلجنة شئون موظفي معهد عضوا 
  ًالباحثين  ومساعديباللجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات  عضوا

 م2003 -2002ومن في حكمهم, 
  ًم2003 -2002الدراسات العليا,  لمجلس رئيسا 
  ًم2004 -2003باللجنة األكاديمية, للعام الدراسي   عضوا 
  ًم2004 -2003ي  بلجنة شئون المكتبات, للعام الدراس عضوا 
  ًم2004 -2003البحوث بالجامعة    بلجنة شئون موظفي معهد عضوا 
  ًم2004 -2003الدراسات العليا,  لمجلس رئيسا 
  ًوزارة التحضيرية لندوة إدارة الكوارث وسالمة المباني في الدول العربية جنةاللب عضوا ,

 م  2006 الشئون البلدية والقروية, الرياض,
  ًوزارة العلمية لندوة إدارة الكوارث وسالمة المباني في الدول العربية جنةلالب عضوا ,

 م 2006 الشئون البلدية والقروية, الرياض,
  ًم2008 -2006, اإلبداع التعليميبلجنة  عضوا 
  ًم2008 -2007   القبول والتسجيلبلجنة  عضوا 
 م2008 -2007, منسق القبول بقسم هندسة وإدارة التشييد 
 م2008 -2007 ,بمجلس قسم هندسة وإدارة التشييد ضواً ع 
  ًم2008 -2007ترقية لدرجة أستاذ مشارك,  جنةلب عضوا 
 
 


