
 
 

 عبد المجيد حمودةالدكتور  األستاذ

 االكاديميةالعميد المشارك للشؤون 

 جامعة قطر  –كلية الهندسة 

 

الهندسة وحصل على درجة البكالوريوس في  عبد المجيد حمودةالدكتور  تخرج األستاذ

( 1988في عام )بنغازي )قاريونس سابقا(، ليبيا بجامعة الهندسة من كلية  ةالميكانيكي

و  (1991عام ) ايرلندا فيمن جامعة دبلن، الدكتوراه الماجستير ووحصل على درجة 

(1995).  

 

في سنة،  25مسيرته المهنية في حقل التعليم العالي منذ عبد المجيد حمودة بدأ الدكتور 

حمودة في قسم الهندسة الميكانيكية  الدكتورعمل وقطر، حيث  ،ماليزيا، ايرلنداكل من 

تبوأ  . قطر انضمامه إلى جامعة ماليزيا قبيل -وجامعة بوتراجامعة دبلن  فيوالصناعية 

، جامعة بترا ماليزياأيضاً عدداً من األدوار األكاديمية القيادية العليا في  حمودةالدكتور 

في معهد التكنولوجيا المتطورة،  العلوم والهندسة الحاسوبيةمدير مركز بحوث ومنها 

  جامعة بوترا. -مدير إدارة البحوث في مركز سالمة الطرق  ،جامعة بترا ماليزيا

 

العميد  ثم كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية 2006انضم إلى جامعة قطر عام 

 االكاديمية،ثم العميد المشارك للشؤون  العليا،المشارك لشئون البحث والدراسات 



اللجنة التنفيذية لمركز  ةورئاسكلّف باإلشراف كما . ، جامعة قطروعميد كلية الهندسة

  الغاز. ثالمواد المتطورة بالجامعة وتولي منصب المدير التنفيذي باإلنابة لمركز أبحا

 

سبع برامج وخالل تلك الفترة أشرف على إطالق العديد من البرامج األكاديمية، بما فيها 

عدد ، أيضا انشاء برنامج للدكتورة على مستوي الجامعة والدولة أولأطالق وماجستير 

تأسيس مركز قطر للنقل والسالمة المرورية، المركز األول  منها بحثية،المراكز من ال

والوحيد في قطر الذي يعتبر مركز امتياز معترف به وطنياً وإقليمياً مخصصاً للنهوض 

 بالبحوث والدراسات في مجال النقل والسالمة المرورية. 

  

باإلضافة  باإلضافة إلطالق العديد من المشاريع والمبادرات األكاديمية واإلدارية، هذا

قيادة الجهود لتطوير إطار ، منها على سبيل المثال لعقد الشراكات الدولية والمحلية

 -العمل للحصول على درجة مزدوجة للدراسات العليا مع جامعة البوليتكنيك في ميالنو

وجامعة بريطانيا  -إيطاليا وجامعة كلية لندن -إيطاليا وجامعة البوليتكنيك في تورينو

 .فرنسا -، وجامعة بريتاني سودالواليات المتحدة االمريكية -جورج واشنطن

 

طالب الدراسات العليا، كما قام بنشر  50أشرف وشارك في اإلشراف على أكثر من  

مقالة بحثية في الكثير من الدوريات العلمية العالمية المرموقة والمصنفة  400أكثر من 

  أمريكا.عدد من براءات االختراع في تسجيل ضمن الفئة األولى عالميًا باإلضافة إلى 

 

في البحث في المجاالت التالية: المواد المتقدمة، والميكانيكا  ةالدكتور حموديركز 

 الحسابية، عملية التحسين والهندسة الموثوقية، وكذلك التعليم الهندسي. 

 

 Emerald"الدولية كالمجلة  الدوليةالجوائزتم االحتفاء بإنجازاته من خالل عدد من 

Publisher نال الميدالية الذهبية في معرض االختراع ، 2020و 2019 عامي" في

نال الميدالية الفضية والبرونزية في المعرض  -م 2006وم 2004البريطاني لسنة 

ونال الميدالية الفضية  سويسرا. –جنيف  –العالمي لالختراعات والمنتجات الجديدة 

من بين أكثر  2019 كما تم اختياره في لإلبداع في ألمانيا.في المعرض الرابع والستين 

 ٪ واالقتباس الوظيفي الطويل. 2العلماء استشهاداً بنسبة 

 



اإلنجاز  "2010في نسختها االولي عام  تكريم"" جائزةعلى حمودة  الدكتور حصل

" لمساهماته في تكريم المنجزين العرب" في حفل توزيع جوائز "العلمي والتكنولوجيا 

 .التكنولوجياو العلوم مجال
 

اعلي جائزة على مستوى )للتميز  "جامعة قطر" حمودة على جائزة حصل الدكتور

في تاريخ الجامعة ه اول مرة ذه) 2020و 2014و 2010ثالث أعوم في الجامعة( 

 خدمة"التميز في جائزة  ىحائز عل، ثالث مراتيفوز فيها عضو هيئة تدريس 

كما حاز  .2016بجامعة قطر "البحثي"وجائزة التميز  ،2021بجامعة قطر  "المجتمع

 للعامللبحث التربوي ائزة الشيخ فيصل جل "األولالترتيب "الدكتور حمودة على 

2021. 

  

 9حصل على  -كرم بدعوته كرئيس تحرير لعدة مجالت عالمية في بريطانيا وأمريكا

جوائز علمية من وزير  4تحصل على  -ميداليات ذهبية وفضية من رئيس جامعة بوترا 

  .العلوم والتكنولوجيا الماليزي

 

ندوة وورشة عمل ومؤتمر علمي في مجال  75قام برئاسة وتنسيق وإدارة أكثر من 

وقطر واالمارات  تخصصه في دول مختلفة حول العالم منها ماليزيا وايرلندا واليابان

تلقى أكثر من دعوة خاصة   -والواليات المتحدة األمريكية العربية المتحدة وتركيا

والواليات المتحدة األمريكية واستراليا  كضيف شرف في عدة دول منها اليابان

 وايرلندا. 

 

باإلضافة إلى مناصبه األكاديمية، يهتم الدكتور حمودة بتطبيق تقنيات وطرق التعلم 

والتعليم الحديثة في العديد من مقرراته وقاد عدة فرق عمل على مستوي الكلية 

والجامعة، منها تنفيذ مبادرات "استراتيجية التعليم والتعلم" و "أطار سمات ومؤهالت 

 ."مة سمات الخرجين مع متطلبات سوق العملخريج الجامعة"، و"مبادرة موائ

   

شارك وترأس أيضا العديد من لجان الجامعة في التخطيط األكاديمي وتطوير المناهج، 

وعمل عضوا في لجنة الجامعة للترقيات. قاد برنامجا طموحا )الحياة هندسة( لجدب 

 .المتفوقين من طالب المدارس للمجاالت الهندسية

 



يقود حاليا فريق إطالق اول مشروع قمر صناعي نانومتري بمشاركة طالب من 

مختلف التخصصات. قاد الدكتور حمودة الخطة االستراتيجية التنفيذية للجامعة 

للتصنيف العالمي للجامعات من ضمن لجنة التصنيف برئاسة رئيس الجامعة. قاد فريق 

ا الهندسة والتكنولوجيا ليصبح الكلية لتعزيز التصنيف العالمي للجامعة وخصوص

على مستوي العالم وترتيب تخصص  125تخصص الهندسة وعلوم الحاسب من أفضل 

 على مستوى العالم. 50هندسة االتصاالت من أفضل 


