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Basic Information
Jamal K. Alghamdi

Name

Assistance Professor

Position

- Collage of engineering
- Studies and Consulting Services Institute
Architecture Department
)0177257700 (15914
jkhaled@bu.edu.sa
www.jamalg.com

Employer
Department
Phone
Email
Website

المؤهالت
الدكتوراه
الماجستير
البكالوريوس
أخرى

تقنيات البناء واالستدامة – جامعة كارديف – بريطانيا 5007 -
تقنيات البناء واالستدامة – جامعة فرجينيا تيك – أمريكا -
5000
هندسة معمارية – جامعة الملك عبد العزيز – جدة 5002 -

مسمى الشهادة في التخصص –
الجامعة – الدولة  -العام
ماجستير العلوم في األحياء – جامعة
الملك سعود ،السعودية –  5005م
الزمالة الكندية في تخصص األمراض
الصدرية  -جامعة البرتا ،كندا -
 5005م.

PhD

Masters
Bachelor

Qualifications
Sustainability and building
technology – Cardiff Uni. – UK
2017
Sustainability and building
technologies – Virginia Tech – US
2008
Architecture – KAU – KSA – 2003

Degree in Major – University, Country - Year

MSc in Biology – King Saud University, Saudi
Arabia - 2012

Fellowship in Pulmonary Medicine
- University of Alberta , Canada - 2002

Other
االهتمامات البحثية

الطاقة النظيفة والمتجددة في العمارة والعمران
مواد وتقنيات البناء الحديثة والمتجددة
اإلضاءة والتهوية الطبيعية في العمارة
أنظمة محاكاة الطاقة في العمارة
)( تكتب في شكل قائمة نقطية







Research Interests






Sustainable and renewable energy in architecture
Building technologies (new materials, techniques and sustainable)
Natural lighting and passive ventilation in architecture
Building energy simulation
Should be written in a bullet list ().

Publications النشر العلمي
ّ
 يفضل تقديم رابط الصفحة الشخصية للباحث في أحد مواقع الفهرسة العلمية التالية،لتسهيل الفهرسة
To ease the indexing, it is preferred to use a link to one of the following indexing websites
Scopus author ID
Scopus
User ID or link
Google Scholars
User ID or link
Microsoft Academic
Inside the faculty only
Research Gate
link
dblp
User
ID
or link
Researcher ID
ORCID ID
ORCID

الفصل الدراسي

ساعات االتصال

التدريس
الساعات المعتمدة

Course #

Course

Credit Hours

عنوان المقرر

رمز المقرر

Comm. Hours

Term

Teaching

CV السيرة الذاتية
. مستقلPDF ترفق كملف
Attached as a separate PDF file.

