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 مهنّية: نبذة 
الذكية بقسم  واألنظمةبجامعة الملك سعود يعمل مع مجموعة التحكم  الهندسةبكلية الهندسة الكهربائية المساعد أستاذ 

ة  . الهندسة الكهربائية افيةيملك خبر   إدارة والخاصلحكوم  سنوات تنقل فيها بي   القطاع العشر تزيد عن ا احبر
 
. عمل ف

ا المشاري    ع 
ً
  مجال الطاقة  والمشاري    عاألبحاث  ومراكز مشاري    ع األنظمة الذكية  وتحديد

 
  تطوير تقنيات حديثة ف

 
المتخصصة ف

  هندسة  . والصناع  مهتم بتجسب  الفجوة بي   القطاع األكاديم   الذكية.  والمدن والمواصالت
 
حاصل عىل شهادة الدكتوراة ف

 تحدة األمريكية. بالواليات الموالية أوهايو من جامعة  والحاسبالكهرباء 

ات العملية  الخبر

٢٠٢٠/٠٩-  
ً
 حاليا

 جامعة الملك سعود األكاديمية،للشؤون  والتسجيلالقبول  شؤون وكيل عمادة 

ف عىل الشؤون ا   العمادة مشر
 
الدعم  وقسمالتوثيق  وقسمقسم التسجيل أقسام رئيسية:  به ثالث ويرتبطألكاديمية ف

 . والمساندة

 

٢٠١٩/٠٩-  
ً
 حاليا

 جامعة الملك سعود مساعد،أستاذ  

  مجال الذكاء  وتطبيقاتها عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية، مهتم بأنظمة التحكم 
الحديثة ف 

كز حول  وتعلم االصطناع   ف عىل مشاري    ع تبر انيةاألنظمة  وتحسي    ذاتية القيادة والسياراتالروبوتات  تطويراآللة. مشر  السيبر

 باإلضافة للتكليف بالعمل كوكيل لعمادة شؤون القبول والتسجيل للشؤون األكاديمية.  ،للمدن الذكية حلول وتطوير 

 ٢٠١٩/٠٥ -٢٠١٤/٠١ 

 جامعة أوهايو ستيت ،(CAR) مركز أبحاث السيارات باحث دكتوراة، 

   دكتوراة وباحثالعمل كمهندس  
مجال التحكم مع أكبر من مجموعة عىل تطوير أنظمة و خوارزميات لحل مشاكل  ف 

 . االستشعار عن بعدو  أنظمة توزي    ع و نقل الطاقةو األنظمة الصناعية و  للسيارات ذاتية القيادة،داء أوتحسي   

٢٠١٤ - ٢٠١٣  

 جامعة أوهايو ستيت مركز أبحاث التحكم، ،مساعد باحث 

  مراكز المعلومات . مرحلة الماجستب  ب مساعد باحث
 DATA CENTERSتركز العمل عىل تطوير نظام تحكم لتوفب  الطاقة ف 

  تحتوي أجهزة حاسوب ضخمة.  والمعامل
 التر

٢٠١٣ - ٢٠٠٨ 

ي إدارة المشاري    ع 
 
كة ، عدة مناصب ف  سابكرسر

اف عىل تصميم  كة  وتنفيذ اإلرسر ي رسر
 
 أهمها:  سابك،عدة مشاري    ع نوعية ف

وعمدير  •   جامعة الملك  : مشر
 )كاوست(.  والتقنيةللعلوم  عبد هللاإنشاء مركز سابك لألبحاث ف 

وع نوع  حصل عىل شهادة  نبذة:    من  االستدامةمشر
  الطاقة من المستوى البالتيت 

تم إكماله حسب  USGBCف 

  المخصصة له.  والتكلفةالمدة 

mailto:ybinsalamah@ksu.edu.sa
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وع • البالستيكية بوادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود مركز سابك لتطوير التطبيقات  : نائب مدير مشر

(SPADC) . 

كة سابك مخصص للتطوير نبذة:  كة حول العالم.  والدعمواحد من أصل ثالث مراكز عالمية لشر   لزبائن الشر
التقت 

ات  وجهاز  آلة 300وي عىل أكبر من تيح من الفئة الذهبية من  االستدامة. حاصل عىل شهادة والتصنيعللمختبر

USGBC . 

وع إنشاء أكاديمية : مهندس مشاري    ع • .  سابك،مشر كة سابك الرئيس   بمركز شر

 
 عضويات مهنّيه: 

امج الدراسات العليا  • ( -2020) عضو اللجنة الدائمة لتطبيق السياسات المالية لبر
ً
 . حاليا

( -2020) لعضو مجلس عمادة شؤون القبول والتسجي •
ً
 . حاليا

( -2020) اللجنة الدائمة لتأديب الطالب عضو  •
ً
 . حاليا

( -2020) عضو اللجنة الدائمة لمعالجة مشاكل الطالب األكاديمية •
ً
 . حاليا

( -2019) عضو مجلس قسم الهندسة الكهربائية •
ً
 . حاليا

ي  •  . (2020-2019) بقسم الهندسة الكهربائية عضو لجنة اإلرشاد والتوجيه الطالبر

 . (2020-2019) بقسم الهندسة الكهربائية مقرر لجنة شؤون الخريجي    •

 . (2020-2019) بقسم الهندسة الكهربائية مقرر لجنة اإلحصاء والمعلومات •

 المؤهالت الدراسية

٢٠١٩ 

ي هندسة الكهرباء 
 
 الواليات المتحدة األمريكية ستيت،جامعة أوهايو  والحاسب،الدكتوراة ف

 Sliding Mode based Extremum Seeking Control for Multivariable and Distributed الدكتوراة: رسالة  
Optimization 

٢٠١٤ 

ي هندسة الكهرباء 
 
 الواليات المتحدة األمريكية ستيت،جامعة أوهايو  والحاسب،الماجستب  ف

ي أبحاث مواضيع الماجستب    
 
اخيصإدارة التقنية و   االصطناعي ذكاء الشب تركزت ف  . والبر

٢٠٠٨ 

ي الهندسة الكهربائية 
 
ونيات ، جامعة الملك سعود.  اتصاالت  –البكالوريوس ف  و إلكبر

وع التخرج:    Novel Method For Secure Internet Banking Authentication مشر

 البحوث وبراءات االختراع:
 

 

• Bin Salamah, Yasser, and Umit Ozguner. "Distributed Extremum-Seeking for Wind 

Farm Power Maximization Using Sliding Mode Control." Energies, 2021. 

• Bin Salamah, Yasser. Sliding Mode based Extremum Seeking Control for 

Multivariable and Distributed Optimization. Diss. The Ohio State University, 2019. 

• Hejase, Mohammad, et al. "Systems and methods for preventing a jackknife 

condition in a tractor-trailer system." U.S. Patent Application No. 16/460,646. 
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• Bin Salamah, Yasser, Lisa Fiorentini, and Umit Ozguner. "Cooperative Extremum 

Seeking Control via Sliding Mode for Distributed Optimization." 2018 IEEE 

Conference on Decision and Control (CDC). IEEE, 2018. 

• Jing, Junbo, et al. "Control Method Designs and Comparisons for Tractor-Trailer 

Vehicle Backward Path Tracking." 2019 American Control Conference (ACC). IEEE, 

2019. 

• Bin Salamah, Yasser, and Ümit Özgüner. "Sliding mode multivariable extremum 

seeking control with application to wind farm power optimization." 2018 Annual 

American Control Conference (ACC). IEEE, 2018. 

• Hejase, Mohammad, et al. "Constrained backward path tracking control using a plug-

in jackknife prevention system for autonomous tractor-trailers." 2018 21st 

International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). IEEE, 2018. 

 

افيةدوارات وشهادات   : احبر

ي التصميم  االستدامة •
 
 . USGBCمن  والتنفيذ ف

 . وتسويقها إدارة التقنية  •

 (. XAIالقابل للتفسب  ) االصطناعي هندسة الذكاء  •

افيةإدارة المشاري    ع  •   PMI االحبر

  Value Engineeringالهندسة القيمية •

 FIDICإدارة العقود الهندسية  •

 : والمنحالجوائز 

ي التعلم  •
 
 (. ٢٠٢٠بجامعة الملك سعود ) والتعليممنحة مركز التمب   ف

 (. ٢٠١٣لألعمال اإلنسانية ) الثالثةمن الدرجة  عبد العزيز وسام الملك  •

وع  •  . (٢٠٠٨كلية الهندسة )  تخرج،جائزة أفضل مشر

كة سابك لطالب البكالوريوس ) •  . (٢٠٠٧منحة رسر

 


