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المقدمة
يعد ق�سم التخطيط العمراين  -كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود �أحد �أقدم �أق�سام
التخطيط العمراين يف اململكة االعربية ال�سعودية حيث ت�أ�س�س يف العام 1404هـ وقد تعاقب على
الق�سم نخبة متميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن تلقوا علومهم يف جامعات عاملية عريقة مما
عال من التنوع الفريد يف اخلربات والتخ�ص�صات ومنح العملية التعليمية
�أك�سب الق�سم م�ستوى ٍ
مناخ ًا �أكادميي ًا مميز ًا.
وللق�سم ت�أثريه الوا�ضح يف املجتمع حيث تقلد العديد من الأ�ساتذة الق�سم ال�سابقني به منا�صب رفيعة
يف الدولة ،كما �أن العديد من خريجو الق�سم �شغلوا مراكز مهمة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
ولعبوا �أدوار ًا قيادية يف تطوير و�إدارة البيئة العمرانية ال�سعودية.
وقد مر الق�سم مبراحل خمتلفة من تطوير خططه الدرا�سية ملرحلة البكالوريو�س كان �آخرها �إعداد
وتطبيق اخلطة اجلديدة التي ت�شرتك مع ق�سم العمارة وعلوم البناء يف ال�سنتني الأوليني يلي ذلك
التخ�ص�ص يف �أحد امل�سارين التخطيط العمراين والت�صميم العمراين.
ي�ضم الق�سم ثالثة برامج م�ستقلة للدرا�سات العليا هي :التخطيط العمراين والت�صميم العمراين
والتطوير العقاري ،وهو ما يتفق مع توجه اجلامعة على التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا من جانب
ومن جانب �آخر ال�سعي لت�أهيل كوادر علمية تلبي �إحتياجات �سوق العمل من املخت�صني يف علوم البيئة
املبنية بكافة م�ستوياتها.
ويفخر الق�سم مب�ساهمة العديد من من�سوبيه يف خدمة املجتمع من خالل تقدمي الإ�ست�شارات للعديد
من الهيئات احلكومية واخلا�صة يف جماالت التخطيط والدرا�سات العمرانية ،ناهيك عن امل�ساهمة
الفعالة للق�سم يف اجلمعيات العلمية واملتمثلة يف اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران واجلمعية ال�سعودية
لعلوم العقار.
و�سيظل الدافع الرئي�سي للق�سم احلفاظ على متيزه وحتقيق الريادة يف جماالت التعليم العمراين على
امل�ستوى الوطني  ،وهو تبني اجلامعة لتخ�ص�ص التخطيط العمراين �ضمن التخ�ص�صات التي ت�سعى
اجلامعة �إىل التميز فيها كما ورد يف خطتها الإ�سرتاتيجية احلالية .مع �إ�ستمرا �سعي الق�سم نحو
�إجناز م�شروعه يف �إعتماد براجمه الأكادميية يف �سبيل حتقيق اجلودة املن�شودة يف التعليم العمراين.
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أعضاء هيئة التدريس
بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم خالل هذا العام نحو ( )29ت�سعة وع�شرون ع�ضو ًا ،منهم ()7
�سبعة مل يكلفوا ب�أعباء تدري�سية ب�سبب ارتباطهم ب�أعمال �أخرى� ،إما يف خدمة اجلامعة داخلي ًا �أو
لإعارتهم للعمل خارج اجلامعة .ورغم ما حتقق يف عملية اال�ستقطاب هذه �إال �أن الق�سم يواجه �أزمة
مر�شحة لال�ستمرار لب�ضع �سنوات يف ظل التايل:
1.1نق�ص عدد املبتعثني املتوقع تخرجهم قريب ًا.
2.2ا�ستمرار املعارين يف �إعارتهم.
3.3بلوغ عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ل�سن التقاعد.
4.4الطلب املتزايد على املخت�صني يف التخطيط العمراين يف �سوق العمل.
�5.5صعوبة اال�ستقطاب من اخلارج نتيجة ل�ضعف املرتبات التي تقدمها اجلامعة مقارنة
بالعرو�ض املغرية املتوفرة يف �سوق العمل .وهذا ما يجعل من عملية اال�ستقطاب للق�سم
�أولوية ت�ستوجب الدعم على كافة امل�ستويات يف اجلامعة لعدة �سنوات قادمة خا�صة يف ظل
الطفرة العمرانية التي ت�شهدها اململكة حالي ًا.

التقرير السنوي لقسم التخطيط العمراني للعام  1433/1432هـ

6

النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
�أقر جمل�س ق�سم التخطيط العمراين بجل�سته الثالثة بتاريخ 1432/11/20هـ العبء التدري�سي
الع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم للف�صل الدرا�سي الأول 1433/1432هـ ،كما �أقر املجل�س بجل�سته
الثامنة بتاريخ 1433/03/23هـ العبء التدري�سي الع�ضاء هيئة التدري�س للف�صل الدرا�سي الثاين
1433/1432هـ ،كما هو مو�ضح باجلداول رقم ( 1و )2املبينة �أدناه .فقد بلغ متو�سط العبء التدري�سي
لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم يف الف�صل الأول (� )12ساعة ،بينما بلغ متو�سط العب التدري�سي يف
الف�صل الثاين (� )12,6ساعة .بينما يو�ضح اجلدول رقم ( )3واجلدول رقم (� )4إح�صائية لأعداد
�أع�ضاء هيئة التدري�س خالل العام اجلامعي 1433/1432هـ مق�سمة ح�سب الدرجة العلمية ،والن�سبة
املئوية ،ومتو�سط العبء التدري�سي لكل فئة ،ومتو�سط العبء التدري�سي العام بالق�سم.
جدول رقم ( )1العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم التخطيط العمراين
الف�صل االول العام الدرا�سي 1433/1432هـ
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

العبء
التدري�سي

املرتبة
العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

1

د .عبد االله بن حممد املعيوف
رئي�س الق�سم

4

�أ .م�ساعد

تخطيط و�إدارة املرافق العامة -
التنمية امل�ستدامة

2

�أ.د .خالد بن �سكيت ال�سكيت

11

�أ�ستاذ

تخطيط احياء و اقاليم ،تخطيط
وتطوير عمراين

3

�أ.د .في�صل بن عبدالعزيز املبــارك

1

4

�أ.د� .أ�سامة �سعد خليل

15

5

�أ.د.عمر بن �سامل باهم ـ ــام

13

6

�أ.د.ع�صام الدين حممد علي عثمان

14

7

�أ.د نبيل ع�شري النحا�س

18

8

�أ.د .حممد عبد العزيز عبداحلميد

12

9

�أ.د� .صالح بن عبدالعزيز الفوزان

-

10

د .م�ساعد بن عبداهلل امل�سينــد

3

التخطيط والتنمية العمرانية باملدينة
�أ�ستاذ
ال�شرق �أو�سطية ،تنمية دولية ،ادارة
معار
ح�ضرية ،تخطيط ا�سرتاتيجي
التخطيط البيئي والت�شكيل العمراين
�أ�ستاذ
التخطيط والت�صميم البيئي –
الدرا�سات والت�صميمات البيئية/
�أ�ستاذ
العمرانية
ت�شريعات العمران .تطوير وتخطيط
�أ�ستاذ
املدن والقرى
التخطيط العمراين
ا�ستاذ
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
يف جمال التخطيط العمراين و
�أ�ستاذ
االقليمي .نظم املعلومات العمرانية
�أ�ستاذ معار ت�صميم وتخطيط عمراين  -تخطيط
النقل وا�ستعماالت الأرا�ضي
تخطيط عمراين – تخطيط النقل
�أ .م�شارك
وا�ستعماالت الأرا�ضي
مكلف

التقرير السنوي لقسم التخطيط العمراني للعام  1433/1432هـ

7

النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

العبء
التدري�سي

املرتبة
العلمية

11

د .مزيد م�شهور الرتك ــاوي

-

12

د .حممد بن ح�سني الرباهيم

13

�أ .م�شارك
معار
�أ .م�شارك

13

د .طاهر عبداحلميـد ال ــدرع

15

�أ .م�شارك

14

د� .أحمد بن عبدالكرمي العليــط

-

�أ .م�ساعد
معار

15

د .ح�سن بن عبدالفتاح قــارئ

15

�أ .م�ساعد

16

د .خالد بن عبدالرحمن العوهلـي

-

17
18

د .يو�سف حممد الباج ــوري
د� .إبراهيــم حممـد البلــوز

17
15

19

د .عبدالعزيز بن نا�صر الدو�سري

3

20

د .عبدالعزيز بن مهدي �أبو �سليمان

-

21

د� .سمري نور الدين الوتار

18

22

د .عبداهلل بن �أحمد اخليال

1

23

د .زياد احمد علم الدين

16

�أ .م�ساعد
مكلف
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
مكلف
�أ .م�ساعد
معار
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
تفرغ علمي
�أ .م�ساعد

24

د .عبد العزيز بن جار اهلل الدغي�شم

4

�أ .م�ساعد
مكلف

25

د� .سامي بن عبد اهلل الدبيخي

3

26
27

د .طارق جالل حبيب
د .امين عي�سى عبد العليم

19
19

28

د .ه�شام بن عبد الرحمن الفالح

3

�أ .م�ساعد
معار
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
مكلف

التخ�ص�ص الدقيق

التخطيط احل�ضري والإقليمي –
النقل والتقنيات
تخطيط عمراين
تخطيط مدن – عمران ايكولوجي
– ا�ستعماالت الأرا�ضي– تخطيط
�سكني
التخطيط والت�صميم العمراين -
تخطيط وت�صميم الأحياء ال�سكنية
تخطيط عمراين – املناهج
والإجراءات للتخطيط – تخطيط
املناطق املركزية وجتديدها
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية
والتخطيط
ت�صميم داخلي
الإظهار العمراين بالكمبيوتر
التخطيط العمراين والإقليمي والبيئي
ال�شامل
خطيط عمراين – الت�صميم
العمراين – تخطيط املناطق ال�سكنية
�إدارة وتنظيم الفراغ العمراين
�إقت�صاد ح�ضري و�إقليمي
ت�صميم عمراين
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
يف جمال التخطيط واالدارة
احل�ضرية .نظم املعلومات العمرانية
تخطيط النقل العام
تخطيط عمراين و ت�صميم عمراين
تخطيط عمراين
تخطيط النقل العام
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
جدول رقم ( )2العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم التخطيط العمراين
الف�صل الثاين العام الدرا�سي 1433/1432هـ
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

العبء
التدري�سي

املرتبة
العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

1

د .عبد العزيز بن جار اهلل الدغي�شم
(رئي�س الق�سم)

4

�أ .م�ساعد

تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
يف جمال التخطيط واالدارة
احل�ضرية .نظم املعلومات العمرانية

2

�أ.د .خالد بن �سكيت ال�سكيت

10

�أ�ستاذ

تخطيط احياء و اقاليم ،تخطيط
وتطوير عمراين

3

�أ.د .في�صل بن عبدالعزيز املبــارك

-

�أ�ستاذ
معار

4

�أ.د� .أ�سامة �سعد خليل

22

�أ�ستاذ

5

�أ.د.عمر بن �سامل باهم ـ ــام

10

�أ�ستاذ

6

�أ.د.ع�صام الدين حممد علي عثمان

16

�أ�ستاذ

7

�أ.د نبيل ع�شري النحا�س

18

ا�ستاذ

8

�أ.د .حممد عبد العزيز عبداحلميد

19

�أ�ستاذ

9

�أ.د� .صالح بن عبدالعزيز الفوزان

3

10

د .م�ساعد بن عبداهلل امل�سينــد

-

11

د .مزيد م�شهور الرتك ــاوي

-

12

د .حممد بن ح�سني الرباهيم

13

�أ�ستاذ
معار
�أ .م�شارك
تفرغ علمي
�أ .م�شارك
معار
�أ .م�شارك

13

د .طاهر عبداحلميـد ال ــدرع

15

�أ .م�شارك

14

د .عبد اهلل العابد

التخطيط والتنمية العمرانية باملدينة
ال�شرق �أو�سطية ،تنمية دولية ،ادارة
ح�ضرية ،تخطيط ا�سرتاتيجي
التخطيط البيئي والت�شكيل العمراين
التخطيط والت�صميم البيئي ـ الدرا�سات
والت�صميماتالبيئية/العمرانية
ت�شريعات العمران .تطوير وتخطيط
املدن والقرى
التخطيط العمراين
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
يف جمال التخطيط العمراين و
االقليمي .نظم املعلومات العمرانية
ت�صميم وتخطيط عمراين  -تخطيط
النقل وا�ستعماالت الأرا�ضي
تخطيط عمراين – تخطيط النقل
وا�ستعماالت الأرا�ضي
التخطيط احل�ضري والإقليمي –
النقل والتقنيات
تخطيط عمراين
تخطيط مدن – عمران ايكولوجي
– ا�ستعماالت الأرا�ضي– تخطيط
�سكني
الت�صميم العمراين
التخطيط والت�صميم العمراين -
تخطيط وت�صميم الأحياء ال�سكنية
تخطيط عمراين – املناهج
والإجراءات للتخطيط – تخطيط
املناطق املركزية وجتديدها

15

د� .أحمد بن عبدالكرمي العليــط

-

�أ .م�شارك
�أ .م�ساعد
معار

16

د .ح�سن بن عبدالفتاح قــارئ

14

�أ .م�ساعد
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

العبء
التدري�سي

املرتبة
العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

17

د .خالد بن عبدالرحمن العوهلـي

-

18
19

د .يو�سف حممد الباج ــوري
د� .إبراهيــم حممـد البلــوز

18
14

20

د .عبدالعزيز بن نا�صر الدو�سري

3

21

د .عبدالعزيز بن مهدي �أبو �سليمان

-

22
23
24

د� .سمري نور الدين الوتار
د .عبداهلل بن �أحمد اخليال
د .زياد احمد علم الدين

18
14
17

25

د .عبد االله بن حممد املعيوف

2

26

د� .سامي بن عبد اهلل الدبيخي

-

27
28

د .طارق جالل حبيب
د .امين عي�سى عبد العليم

18
17

29

د .ه�شام بن عبد الرحمن الفالح

3

�أ .م�ساعد
مكلف
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
مكلف
�أ .م�ساعد
معار
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
مكلف
�أ .م�ساعد
معار
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
�أ .م�ساعد
مكلف

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية
والتخطيط
ت�صميم داخلي
الإظهار العمراين بالكمبيوتر
التخطيط العمراين والإقليمي والبيئي
ال�شامل
خطيط عمراين – الت�صميم
العمراين – تخطيط املناطق ال�سكنية
�إدارة وتنظيم الفراغ العمراين
�إقت�صاد ح�ضري و�إقليمي
ت�صميم عمراين
تخطيط وادارة املرافق العامة-
التنمية امل�ستدامة
تخطيط النقل العام
تخطيط عمراين و ت�صميم عمراين
تخطيط عمراين
تخطيط النقل العام

جدول رقم ( )3متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم التخطيط العمراين
للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1433/1432هـ
املرتبة
العلمية

العدد

الن�سبة

متو�سط
العبء التدري�سي
(وحدة)

عددال�شعب

ا�ستاذ
ا�ستاذ م�شارك
ا�ستاذ م�ساعد
املجموع

6
3
11
20

% 30
% 15
% 55
% 100

14
10
12,2
12

35
11
52
98

متو�سط
عدد
الطالب عدد الطالب
ال�شعب
يف
يف ال�شعب

442
130
507
1079

13
12
10
11
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
جدول رقم ( )4متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم التخطيط العمراين
للف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1433/1432هـ
املرتبة
العلمية

العدد

الن�سبة

متو�سط
العبء التدري�سي
(وحدة)

عددال�شعب

ا�ستاذ
ا�ستاذ م�شارك
ا�ستاذ م�ساعد
املجموع

8
2
12
22

% 36.4
% 9.1
% 54.5
% 100

12.3
14
12,7
12.6

36
9
57
102

متو�سط
عدد
الطالب عدد الطالب
ال�شعب
يف
يف ال�شعب

418
63
684
1165

12
9.1
12
11.5

ومن اجلداول ال�سابقة تت�ضح �أن هناك حاجة الكبرية لزيادة �أع�ضاء هيئة التدري�س ملواكبة الطلب
املتزايد من الطالب على الق�سم والتو�سع يف برامج الدرا�سات العليا ،والإ�سهام الفاعل يف خدمة
اجلامعة واملجتمع ،ودعم الن�شاط البحثي لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ودعم عملية االعتماد الأكادميي
لربامج الق�سم.
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم بجملة من الن�شاطات واملحا�ضرات داخل الكلية والتي ميكن
تلخي�صها كما يلي:
1.1قام الق�سم خالل الف�صل الدرا�سي االول  1433-1432هـ بتنظيم حما�ضرات عامة تطرق
�إىل جملة من املو�ضوعات العمرانية وقد ت�ضمنت املحا�ضرات التالية:
Ó

Óمعايري التخطيط يف نيوزيالندا – د .حممد عمران.

Ó

�Óإعادة اعمار و�سط مدينة بريوت – د� .إبراهيم بلوز.

2.2م�شاركة كافة �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم بقافلة التعليم الإلكرتوين والتي نظمتها عمادة
التعليم الإلكرتوين بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط بتاريخ 1433/4/17هـ والتي
ت�ضمنت الفعاليات التالية:
Ó

�Óأ�سا�سيات نظام �إدارة التعليم الإلكرتوين.

Ó

Óالتقييم يف نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين.

Ó

�Óإدارة الف�صول الإفرتا�ضية.

Ó

Óتطوير املحتوى الإلكرتوين با�ستخدام .Course Lab
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
3.3اللقاء العلمي ( )36عن تن�سيق وت�صميم احلدائق واملنتزهات بتاريخ 1433/6/3هـ
املوافق 2012/4/24م والذي ت�ست�ضيفة كلية العمارة والتخطيط وبالإ�شرتاك مع اجلمعية
ال�سعودية للعلوم الزراعية ،حيث ي�شارك الق�سم مبجموعة من املحا�ضرات ت�شتمل على
املحاور التالية:
Ó
Ó

Ó

Óالت�صميم البيئي لل�شوارع يف املدن ال�صحراوية – �أ.د عمر بن �سامل باهمام.
Óامل�سطحات اخل�ضراء ودورها يف التن�سيق العمراين لل�شوارع الرئي�سية باملدن � -أ.د.
�أ�سامة �سعد خليل.
Óاحلديقة كفراغ عمراين – د .طارق جالل حبيب.
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
الن�شاطات البحثية والرتجمات
1.1تقدم �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عمر بن �سامل باهمام
بامل�شاركة ببحث يف ملتقى معماريي البيئة العاملي يف
جنوب �أفريقيا بعنوان (االعتبارات البيئية لت�صميم
املنتزهات الوطنية واملحميات ،جتربة اململكة العربية
ال�سعودية) .جنوب افريقيا� ،سبتمرب 2012م.
�2.2أ�صدار الطبعة الثانية من كتاب جعل املدن مالئمة
ل�ساكنيها .ترجمة الأ�ستاذ الدكتور عمر بن �سامل باه ّمام،
طباعة جامعة امللك �سعود2012،م.
�3.3إ�صدار الطبعة الأوىل من كتاب "التخطيط بعد عام
 ،"2000ترجمة الدكتور عبدالإله بن حممد املعيوف،
طباعة جامعة امللك �سعود2012،م.
�4.4إ�صدار الطبعة الأوىل من كتاب "التخطيط والت�صميم
العمراين� :أ�س�س ومبادئ عامة ،ت�أليف الدكتور عبدالإله
بن حممد املعيوف ،الأ�ستاذ الدكتور حممد عبدالعزيز
عبداحلميد ،الدكتور حممد ح�سن �إبراهيم ،الدكتور
طاهر عبداحلميد الدرع ،الدكتور �إبراهيم حممد البلوز،
الدكتور �سيد حممد �سيد �أحمد
5.5يعمل �سعادة الدكتور زياد �أحمد علم الدين حالي ًا على
ترجمة كتاب تطوير الأر�ض للم�ؤلف لندا كون واملتوقع
الإنتهاء منه يف عام 2013م.
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
التفرغ العلمي:
متتع خالل هذا العام � ----أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ب�أجازة تفرغ علمي خالل للف�صل الدرا�سي
 ---للعام  -----حيث ناق�ش الق�سم التقارير املقدمة1.1تقرير �سعادة اال�ستاذ الدكتور /خالد بن �سكيت عن �إجازة التفرغ العلمي التي قام بها خالل
الف�صل االول 1431/1431هـ وملدة ف�صل درا�سي واحد من العام الدرا�سي 1432/1431هـ.
�2.2أو�صى املجل�س يف جل�سته ال�ساد�سة باملوافقة على ح�صول �سعادة الدكتور /عمر بن �سامل
باهمام ،الأ�ستاذ بالق�سم ،على �إجازة تفرغ علمي (داخلي/خارجي) .وذلك ملدة ف�صل
درا�سي واحد بدء ًا من الف�صل الدرا�سي الأول 1434/1433هـ
حتكيم �أبحاث ور�سـائل علمية
م�شاركة �سعادة �أ.د� .أ�سامة �سعد خليل �إبراهيم بتحكيم ر�سائل املاج�ستري التالية:
1.1ر�سالة املاج�ستري بعنوان :تنمية م�شاريع الإ�سكان بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،للطالب
عبد الرحمن داب�س احلربي.
2.2ر�سالة املاج�ستري بعنوان :فر�ص التنمية ال�سياحية امل�ستدامة مبنطقة جازان" .للطالب/
رمزي بن هادي دغريري.
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
3.3ر�سالة املاج�ستري بعنوان :التطوير العقاري ال�شامل :حالة درا�سية – مدينة الريا�ض،
للطالب /حممد جازي العتيبي.
 4.4ر�سالة املاج�ستري بعنوان" :االعتبارات التخطيطية للتنمية ال�سياحية باملناطق التاريخية
– حالة درا�سية :الدرعية التاريخية" للطالب /نداء بن عامر احلربي.
م�شاركة �سعادة �أ.د .ع�صام الدين حممد عثمان بتحكيم ر�سائل املاج�ستري والبحوث العلمية التالية:
1.1حتكيم بحث علمي مقدم للن�شر ملجلة جامعة امللك �سعود فرع العمارة والتخطيط ،كلية
العمارة والتخطيط ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،يناير 2012م.
2.2حتكيم م�شروع بحثي مقدم للح�صول على دعم من كر�سي الأمري حممد بن فهد للدرا�سات
احل�ضرية والإقليمية ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الدمام ،فرباير 2012م.
احل�ضور وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل
�شهد هذا العام جملة من الن�شاطات التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،والتي ميكن
تلخي�صها ح�سب ما متت مناق�شته يف جمال�س الق�سم ،كما يلي:
�1.1أو�صى جمل�س الق�سم باملوافقة على التقرير املقدم من �سعادة الدكتور� /سامي بن عبد اهلل
الدبيخي  ،اال�ستاذ امل�ساعد بالق�سم حول ح�ضوره لندوة املالية لغري املدراء املاليني والتي
عقدت يف مدينة جوهان�سبريج بجنوب �أفريقيا ،خالل الفرتة من 1432 /8 /30-26هـ .
2.2موافقة جمل�س الق�سم على ح�ضور �سعادة الدكتور /عبداالله بن حممد املعيوف اال�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم م�ؤمتر "البيئة املبنية" والذي �سيعقد مبدينة �شيكاغو بالواليات املتحدة
االمريكية يف الفرتة 1432/12/3-2هـ املوافق 2011/10/30-29م  .كما �أو�صى املجل�س
باملوافقة على التقرير املقدم من �سعادة الدكتور /عبداالله بن حممد املعيوف  ،واملتعلق
بح�ضوره م�ؤمتر "البيئة املبنية".
3.3موافقة جمل�س الق�سم على ح�ضور �سعادة الدكتور /م�ساعد بن عبداهلل امل�سيند اال�ستاذ
امل�شارك بالق�سم امل�ؤمتر الوطني للتخطيط 2012م والذي عقد مبدينة لو�س �أجنلو�س
بالواليات املتحدة االمريكية يف الفرتة 1433/5/25-22هـ.
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
4.4موافقة جمل�س الق�سم يف جل�سته اخلام�سة على التقرير املقدم من �سعادة الدكتور /عمر
بن �سامل باهمام  ،اال�ستاذ بالق�سم حول ح�ضوره م�ؤمتر "جمعية معماري البيئة االمريكية
" والذي عقد يف مدينة �سان دييغو بالواليات املتحدة االمريكية ،خالل الفرتة من /4-1
1432 /10هـ.
5.5موافقة جمل�س الق�سم يف جل�سته ال�ساد�سة على ح�ضور �سعادة الدكتور /في�صل بن عبد
العزيز املبارك ،اال�ستاذ بالق�سم م�ؤمتر "�إحتاد املخططني االمريكيني " والذي �سيقام يف
مدينة لو�س �أجنلو�س بالواليات املتحدة االمريكية ،خالل الفرتة من 1433 /5 /25-22هـ
املوافق 2012/4/17-14م.
6.6ح�ضور وم�شاركة �سعادة �أ.د .ع�صام الدين حممد عثمان يف امللتقى ال�سنوي الأول للتدري�س
اجلامعي ،عمادة تطوير املهارات ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية،
� 12-11سبتمرب2011م� 14-13 ،شوال 1432هـ؛ و�أي�ض ًا امل�شاركة باحل�ضور يف ور�شة عمل
بعنوان "االجتاهات احلديثة يف تطوير الدرا�سات العليا  -التجربة االمريكية والأوربية،
عمادة الدرا�سات العليا ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية 2-1 ،مايو
2012م 11-10 ،جمادي االخرة 1433هـ.
الإ�ست�شارات اخلارجية والإعارات والتكاليف
�1.1أطلع جمل�س الق�سم يف جل�سته الثالثة على اخلطاب املقدم من وزارة التعليم العايل واملت�ضمن
رغبة الوزارة يف متديد اال�ستفادة من خدمات �سعادة الدكتور� /أحمد بن عبد الكرمي العليط
الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم كم�ست�شار متفرغ ملدة عام اعتبار ًا من  1432/07/21هـ .وبعد
مناق�شة املو�ضوع � ،أو�صى جمل�س الق�سم باملوافقة على متديد العقد الإ�ست�شاري ل�سعادة
الدكتور� /أحمد بن عبد الكرمي العليط ملدة عام اعتبار ًا من  1432/07/21هـ  ،و�إ�ستثنائه
من �شرط الن�سبة.
�2.2أطلع املجل�س يف جل�سته الرابعة على الكتاب املقدم من وزارة التعليم العايل ورغبة الوزارة
يف متديداال�ستفادة من خدمات �سعادة الدكتور /عبدالعزيز بن مهدي �أبو �سليمان الأ�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم للعمل بامللحقية الثقافية يف بريطانيا ملدة عام اعتبارا من 1432/10/12
هـ .وبعد مناق�شة املو�ضوع � ،أو�صى جمل�س الق�سم باملوافقة على متديد العقد اال�ست�شاري
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ل�سعادة الدكتور /عبدالعزيز بن مهدي �أبو �سليمان ملدة عام اعتبارا من  1432/10/12هـ ،
�3.3أو�صى املجل�س بجل�سته ال�ساد�سة باملوافقة على جتديد تكليف �سعادة اال�ستاذ الدكتور /في�صل
بن عبدالعزيز املبارك  ،اال�ستاذ بالق�سم للعمل كم�ست�شار غري متفرغ ل�سمو رئي�س الهيئة العامة
لل�سياحة واالثار ملدة �ستة �أ�شهر �إعتبار ًا من 1433/1/1هـ وفق ًا لكتاب الهيئة املرفق.
�4.4أو�صى املجل�س بجل�سته ال�ساد�سة باملوافقة على متديد العقد اال�ست�شاري ل�سعادة الأ�ستاذ
الدكتور� /صالح بن عبد العزيز الفوزان مع وزارة التعليم العايل للعمل لديهم كم�ست�شار
متفرغ ملدة عام اعتبارا من  1433/3/5هـ ،وا�ستثنائة من �شرط الن�سبة.
5.5ناق�ش املجل�س �إحالة �سعادة عميد الكلية على كتاب مدير عام �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني رقم  17068بتاريخ 1433/04/25هـ بخ�صو�ص كتاب �صاحب ال�سمو امللكي
�أمري منطقة مكة املكرمة رقم  208064بتاريخ 1433/4/13هـ املت�ضمن طلب املوافقة
على تكليف �سعادة الدكتور /ه�شام بن عبد الرحمن الفالح الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم للعمل
ب�إمارة منطقة مكة املكرمة اعتبارا من  1433/07/01هـ .وبعد مناق�شة املو�ضوع �أو�صى
املجل�س باملوافقة على تكليف �سعادة الدكتور /ه�شام بن عبد الرحمن الفالح الأ�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم للعمل ب�إمارة منطقة مكة املكرمة �إعتبارا من 1433/07/01هـ وملدة عام،
وا�ستثنائه من �شرط الن�سبة  ،مع عدم نقل خدماته لإمارة منطقة مكة املكرمة.كما �أو�صى
املجل�س برفع الأمر ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية للتف�ضل بالنظر والتوجيه نحو
اتخاذ الالزم يف هذا ال�ش�أن.
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�سم ع�ضو هيئة التدري�س

رتبته العلميه

�أحمد بن عبد الكرمي العليط �أ�ستاذ م�ساعد
عبدالعزيز بن مهدي �أبو �سليمان �أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ
في�صل بن عبدالعزيز املبارك
�أ�ستاذ
�صالح بن عبد العزيز الفوزان
ه�شام بن عبد الرحمن الفالح �أ�ستاذ م�ساعد
م�ساعد بن عبداهلل امل�سينــد �أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك
مزيد م�شهور الرتك ــاوي
خالد بن عبدالرحمن العوهلـي �أ�ستاذ م�ساعد
�سامي بن عبد اهلل الدبيخي �أ�ستاذ م�ساعد

الوظيفه

اجلهه التي يعمل فيها

مدة الإعارة

عام واحد
وزارة التعليم العايل
م�ست�شار متفرغ
امللحقية الثقافية -بريطانيا عام واحد
........
م�ست�شار غري متفرغ الهيئة العامة لل�سياحة واالثار �سته �أ�شهر
عام واحد
وزارة التعليم العايل
م�ست�شار متفرغ
�إمارة منطقة مكه املكرمة عام واحد
........
........
وكالة اجلامعة للم�شاريع
........
........
........
........
........
........
........
جامعة البحرين املفتوحه ........
........
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
�أهم ما متت مناق�شته خالل العام اجلامعي 1433/1432هـ ،داخل جل�سات جمل�س الق�سم وتخ�ص
ال�شئون الأكادميية هو مو�ضوع االعتماد الأكادميي والتح�ضري له.
وقد عملت جلان االعتماد الأكادميي املختلفة بالق�سم منذ بداية ال�سنة الدرا�سية احلالية (-1432
1433هـ) على �إعداد متطلبات التقدم لنيل االعتماد الأكادميي الوطني .ويف هذا االطار ،فقد �أجنزت
اللجان الدرا�سات واملتطلبات التالية:
�1.1إعداد خطة عمل منا�سبة الجناز كافة املتطلبات.
2.2درا�سة تقارير التقومي الذاتي الق�سام �أكادميية باجلامعة و�أخرى من خارج اجلامعة من
�أجل اال�ستفادة منها.
3.3الت�شاور مع خرباء عمادة التطوير واجلودة باجلامعة ومع وكالة اجلودة بالكلية وح�ضور
اللقاءات الالزمة من �أجل �إجناز الأعمال املطلوبة.
4.4الإ�ستجابة لتو�صيات املحكمني اخلارجني بروف�سور غاري هاك والدكتور عمران حممد،
الذين قاموا مبراجعة وتقييم برنامج الق�سم ،و�إدراج هذه التو�صيات �ضمن تقارير التقومي
الذاتي.
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االعتماد األكاديمي للقسم
�5.5إجراء م�سوحات �شاملة طالت خمتلف �أطراف العملية التعليمية يف الق�سم من طلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إداريني ،باال�ضافة اىل اخلريجني و�أرباب العمل والقيام بتحليل
هذه امل�سوحات وا�ستخال�ص النتائج وذلك من �أجل تقييم خمرجات التعليم للق�سم ودعم
ملفات االعتماد االكادميي بالبيانات والرباهني املطلوبة.
�6.6إجناز تقارير تو�صيف الربنامج ومقرراته.
�7.7إجناز التقارير ال�سنوية للربنامج ومقرراته.
�8.8إجناز تقرير م�ؤ�شرات الأداء للق�سم ومقارنة �أهم امل�ؤ�شرات بربامج مرجعية عاملية.
�9.9إجناز تقرير الربامج املرجعية العاملية �شملت تلك التي �أو�صى بها املحكم اخلارجي
بروف�سور غاري هاك ومقارنتها مع برنامج البكالوريو�س يف التخطيط والت�صميم العمراين
للق�سم.
�1010إجناز تقريري التقومي الذاتي.
 1111ت�شكيل اللجنة الإ�ست�شارية لربنامج التخطيط والت�صميم العمراين.
� 1212إ�ستيفاء كافة املحكات لطلب الت�أهيل للتقدم بطلب احل�صول على الإعتماد الربامج من
الهيئة الوطنية لالعتماد االكادميي.
وباال�ضافة اىل ذلك ،عملت جلان االعتماد االكادميي بالق�سم على الإ�شراف على �إجناز ملفات
املقررات للمواد التي جرى تفعيلها يف الف�صل الدرا�سي االول من العام الدرا�سي احلايل والت�أكد من
حتقيقها للمتطلبات كافة.
�أما على �صعيد االعتماد االكادميي اخلارجي ،فقد تابعت اللجنة ات�صاالتها مع اجلهات الدولية .وقد
جرى م�ؤخر ًا التوا�صل مع امللحقية الثقافية ب�سفارة جمهورية املانيا االحتادية وذلك لبحث امكانية
اال�ستفادة من الهيئات االملانية وخرباتها يف جمال االعتماد االكادميي .هذا بالإ�ضافة �إىل �أهمية
متابعة التوا�صل مع الربوف�سور غاري هاك حيث يقوم بالبحث عن �أمكانية احل�صول على الإعتماد
الأكادميي اخلارجي لربامج الق�سم من هيئة �إعتماد برامج التخطيط ( )PABيف الواليات املتحدة
الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل �أهمية الإت�صال بالهيئة امللكية للتخطيط يف بريطانيا ( )RTPIوالبحث عن
مدى �أمكانية ح�صول الق�سم على الإعتماد الأكادميي اخلارجي من هذه اجلهة.
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االعتماد األكاديمي للقسم
ملخ�ص نقاط القوة مل�ؤ�شرات �أداء الق�سم
حر�ص الق�سم �ضمن خطته الأكادميية اجلديدة على التطوير والتح�سني امل�ستمر لأدائه ،حتت مظلة
وكيل الكلية للجودة والتطوير ،والتي تتمثل بالنقاط التالية:
1.1ترابط وتوافق ر�سالة الق�سم و�أهدافه مع ر�سالة و�أهداف الكلية واجلامعة.
2.2الإعالن عن ر�سالة و�أهداف الق�سم على م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة والتي تظهر
بو�ضوح يف ال�صفحة الرئي�سة ملوقع الق�سم �ضمن موقع كلية العمارة والتخطيط ويف دليل
الق�سم اجلديد.
3.3تقدمي الق�سم والكلية واجلامعة لور�ش عمل وحما�ضرات توعوية على م�ستوى الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والتي ت�ساهم يف �إثراء عمليات �ضمان اجلودة بالق�سم.
4.4توا�صل وتفاعل �أع�ضاء هيئة التدري�س مع �إدارة الق�سم والكلية.
5.5تبنى الق�سم� ،ضمن عملية الإعتماد الأكادميي ،تقارير �ضمان اجلودة التي �أعدتها اجلامعة.
6.6حتديد خمرجات التعلم ب�شكل وا�ضح وتقييم مدى توافقها مع ر�سالة الق�سم.
7.7ا�ستجابة الق�سم ملتطلبات املجتمع وذلك من خالل تقييمه ال�سنوي لكافة املقررات يف
الربنامج و�إجراء التعديالت التي قد يراها �ضرورية على برامج الق�سم.
�8.8إدراج الق�سم م�سار الت�صميم العمراين �ضمن برناجمه ،وذلك وفق التوقعات امل�ستقبلية
واملتمثلة يف �إزدياد الطلب على هذا التخ�ص�ص من قبل �سوق العمل يف اململكة العربية
ال�سعودية.
9.9توفري الكلية للمعامل والقاعات الدرا�سية املجهزة على �أكمل وجه والتي تلبي �إحتياجات
الق�سم.
 1010ا�ستقطاب الق�سم لنخبة مميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س واحلا�صلني على درجة الدكتوراة
و�أ�صحاب اخلربة الطويلة يف جمال التخ�ص�ص.
 1111قدرة الق�سم على �إ�ستقطاب دخول مادية للق�سم من خمتلف اجلهات وذلك من خالل
ت�أ�سي�س جمعيات علمية وكرا�سي بحثية وبرامج تدريبية وم�شاريع بحثية ممولة.
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جماالت التح�سني لأداء الق�سم
1.1مراجعة ر�سالة و�أهداف الق�سم على نحو دوري ليتوافق مع متطلبات الإعتماد الأكادميي.
�2.2أرتباط عملية �إتخاذ القرارات يف الق�سم مع ر�سالة و�أهداف الق�سم.
�3.3أ�ستمرار الق�سم يف تطوير هيكل �إداري وا�ضح وذلك لتح�سني عملية تنظيم و�ضبط �أداء
براجمه واخلطط الأكادميية والإدارية.
4.4توفري قاعدة بيانات مركزية للق�سم لأغرا�ض الإعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة تكون
قادرة على تنظم كافة التعامالت الإدارية وت�سهل عملية �إ�سرتجاع املعلومات املتعلقة
بالطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني و�أية تعامالت �أخرى (داخلي ًا و خارجي ًا).
5.5مراجعة وتعديل عملية حت�سني اجلودة لربنامج الق�سم وذلك على �ضوء خمرجات التعلم
املطلوبة.
�6.6ضرورة �إ�ستطالع �آراء اخلريجني و�أرباب العمل ب�شكل دوري وتوفري �آلية ذكية للتوا�صل
معهم.
7.7امكانية توفر معلومات مف�صلة للربامج املرجعية املختارة وذلك ملقارنة م�ؤ�شرات �أداء
الق�سم معها.
8.8احلاجة لتحديد خمرجات التعلم لكافة مقررات الربنامج.
�9.9ضرورة حت�سن عملية تقييم الطالب للمقررات لت�شمل كافة مقررات الربنامج.
 1010توفري مكتبة الكلية مل�صادر معلومات رقمية تغطي املتطلبات التعليمية ملقررات الربنامج.
 1111احلاجة لتوفري �أماكن مالئمة لإجتماع �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.
� 1212صعوبة ح�ضور �أع�ضاء هيئة التدري�س للربامج التح�سينية التي تنظمها اجلامعة وذلك
لت�ضارب مواعيدها مع مواعيد املحا�ضرات.
� 1313ضرورة �إ�ستمرار عملية التح�سني ملعامل الكلية ،بالأخ�ص معامل احلا�سب الآيل لتواكب
التطور امل�ستمرللربامج التخ�ص�صية امل�ستخدمة يف مقررات التخطيط والت�صميم
العمراين ،و�إيجاد �آلية وا�ضحة ل�صيانة الأجهزة واملعدات.
 1414توفري خدمات لذوي احلاجات اخلا�صة.
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االعتماد األكاديمي للقسم
 1515احلاجة لإعداد خطة مالية تغطي متطلبات الق�سم.
 1616احلاجة لتح�سني الن�شاطات البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم.
 1717احلاجة لتوفري فر�ص تعاون الق�سم مع اجلهات املختلفة يف املجتمع يف املجاالت البحثية
وغريها والتي تعود باملنفعة على تطوير الربامج بالق�سم.
خطة التح�سني لأداء الق�سم
1.1حمالت �إعالنية ودعائية للتعريف بر�سالة و�أهداف و�أن�شطة الق�سم
�2.2إجراء حمالت �إعالنية ودعائية للتعريف بر�سالة و�أهداف الق�سم وبراجمه ،ويندرج �ضمن
ذلك:
3.3جتهيز مطبوعات تعريفية للطلبة ودليل الق�سم ب�شكل �سنوي لربامج الق�سم وبالأخ�ص
برنامج البكالوريو�س.
4.4حما�ضرات تعريفية لطلبة ال�سنة التح�ضريية والطلبة اجلدد بالكلية يف بداية كل ف�صل.
5.5التعريف بان�شطة الق�سم والتي ت�شمل �أن�شطة الطالب الال�صفية و�أن�شطة حتفيز الطلبة
املتميزين ،و�أن�شطة �أع�ضاء هيئة التدري�س من م�شاركات بحثية وم�ؤمترات و�أي�ض ًا على
م�ستوى خدمة املجتمع ،وذلك من خالل و�سائل الإعالن وبالأخ�ص ر�سالة اجلامعة.
6.6تطوير معر�ض دائم للم�شاريع املتميزة لطلبة الق�سم يكون م�ؤ�شر ًا ملخرجات التعليم للربنامج
ويحقق �أهداف الإعتماد الأكادميي للق�سم.
7.7تطوير قاعدة بيانات مركزية للق�سم ،ويندرج �ضمن ذلك:
Ó

Ó

Óتطوير قاعدة بيانات مركزية للق�سم تنظم وحت�صر كافة تعامالت الق�سم الداخلية
واخلارجية وت�شمل التعامالت الإدارية بني الق�سم والكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة،
وتكون مربوطة مع قاعدة بيانات الكلية واجلامعة .و�إ�ضافة �إىل ذلك فان الهدف الرئي�س
لتطوير قاعدة البيانات للق�سم هو دعم عملية �إلإعتماد الأكادميي للق�سم.
Óالتجهيزات املطلوبة :مكان خم�ص�ص لوحدة قاعدة املعلومات املركزية ،موظف
متخ�ص�ص بادارة املعلومات ،التوا�صل مع �شركة متخ�ص�صة لتطوير برنامج قاعدة
معلومات يتوافق مع النظام املتبع مع الكلية واجلامعة� 4 ،أجهزة حا�سب �آيل مزودة
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بالربامج امل�ساندة مثل برامج احلماية من الفريو�سات وبرامج امليكرو�سوفت �أوفي�س ...
وطابعة ليزر ملونة ،وما�سحة �ضوئية عالية الو�ضوح� ،آلة نا�سخة وم�ستلزمات �أخرى.
8.8التوا�صل مع اخلريجني و�أرباب العمل يف القطاعني العام واخلا�ص ،ويندرج �ضمن ذلك:
Ó

Ó

Óتطوير رابط �ضمن املوقع الإلكرتوين للق�سم يتم من خالله التوا�صل مع خريجني الق�سم
و�أ�ستطالع �أرائهم فيما يتعلق بجودة مقررات الربنامج ومدى مالئمتها ملتطلبات العمل
التي يكلفوا بها .كما يت�ضمن ذلك دخول اخلريجني �إىل املوقع املخ�ص�ص و�أمكانية
الت�سجيل و�إدخال �أو حتديث بياناتهم �آلي ًا .و�أي�ض ًا �إمكانية احل�صول على تقارير وبيانات
ونتائج الإح�صائيات ب�شكل �آيل وفوري ت�ستخدم لإغرا�ض الإعتماد الأكادميي للق�سم.
Óتطوير رابط �ضمن املوقع الإلكرتوين للق�سم يتم من خالله التوا�صل مع �أرباب العمل
و�أ�ستطالع �آرائهم خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بر�ضاهم عن خمرجات الق�سم من اخلريجني
ومدى حاجة �سوق العمل للتخ�ص�صات التي يوفرها الق�سم وتقبل �أية مقرتحات تفيد
يف هذا املجال .كما يت�ضمن ذلك دخول �أرباب العمل �إىل املوقع املخ�ص�ص و�أمكانية
الت�سجيل و�إدخال �أو حتديث بياناتهم �آلي ًا .و�أي�ض ًا �إمكانية احل�صول على تقارير وبيانات
ونتائج الإح�صائيات ب�شكل �آيل وفوري ت�ستخدم لإغرا�ض الإعتماد الأكادميي للق�سم.

9.9الربامج املرجعية  /تطوير �آلية منا�سبة للتحقق من م�ستوى حت�صيل الطلبة ومقارنتها
بربامج مرجعية حملي ًا وعاملي ًا ،ويندرج �ضمن ذلك:
Ó

Ó

Óالتوا�صل مع اجلامعات والأق�سام املو�صى بها يف تقرير الربامج املرجعية والبحث يف
�إيجاد �سيا�سات تعاون تتنا�سب مع متطلبات الإعتماد الأكادميي الوطني واخلارجي ،وقد
ي�شمل ذلك تطوير برامج مثل برنامج لتبادل الطالب �أو برنامج لتبادل اخلربات مثل
دعوة �أ�ستاذ زائر �أو حمكم خاجي لربامج الق�سم �أو برنامج تعاون بحثي مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�سم.
Óتنظيم زيارات لتلك اجلامعات والبحث يف �أمكانية توقيع مذكرات تفاهم ت�سهل يف عملية
احل�صول على معلومات وبيانات لأهداف املقارنات املرجعية مع م�ؤ�شرات �أداء الق�سم.
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شؤون المبتعثين
1 .1ناق�ش جمل�س ق�سم التخطيط العمراين بجل�سته االوىل والتي عقدت بتاريخ
1432/10/09هـ يف الف�صل االول من العام الدرا�سي 1433/1432هـ كتاب مدير �إدارة
تنمية املوارد الب�شرية باجلامعة ب�ش�أن طلب االفادة بر�أي الق�سم حيال �إنهاء بعثة مبتعث
الق�سم  /عبدالرزاق بن ثابت حممد .وقد �أو�صى املجل�س باملوافقة على �إنهاء بعثة
املبتعث /عبدالرزاق بن ثابت حممد وذلك لعدم وجود تخ�ص�ص التخطيط بجامعة
دبلن االيرلندية.
�2 .2إطلع املجل�س بجل�سته الثانية والتي عقدت بتاريخ 1432/10/29هـ يف الف�صل االول
من العام الدرا�سي  1433/1432هـ على تو�صية جلنة املعيدين واملبتعثني ب�ش�أن �إحالة
معايل مدير اجلامعة على الربقية اخلطية من معايل نائب وزير التعليم العايل رقم
 46438بتاريخ 1432/10/28هـ املتعلقة بالطلب املقدم من مبتعث الق�سم املهند�س/
وليد بن �سعد الزامل يلتم�س فيه �إتاحة الفر�صة ملوا�صلة درا�سته يف مرحلة الدكتوراه يف
جامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا يف جمال التخطيط وتن�سيق املواقع بعد ح�صوله على درجة
املاج�ستري من الواليات املتحدة االمريكية .وقد �أو�صى املجل�س باملوافقة على موا�صلة
املبتعث درا�سته ملرحلة الدكتوراه يف جمال التخطيط وتن�سيق املواقع� ،سيما و�أن جامعة
مان�ش�سرت من اجلامعات املو�صى بها من وزارة التعليم العايل.
�3 .3أطلع جمل�س الق�سم يف جل�سته الثالثة على كتاب مدير �إدارة تنمية املوارد الب�شرية رقم
 47620بتاريخ 1432/11/05هـ املت�ضمن طلبه االفادة مبرئيات الق�سم حول متديد بعثة
املهند�س /عبداهلل بن �أحمد الثابت ملدة �إحدى ع�شر �شهر ًا حتى نهاية 2012/4/30م
حتى يتمكن من �إنهاء متطلبات ح�صوله على درجة الدكتوراه من جامعة نيو كا�سل
بربيطانيا .وبعد االطالع على تو�صية جلنة املعيدين واملبتعثني بالق�سم ،فقد �أو�صى
املجل�س باملوافقة على متديد بعثة املهند�س /عبداهلل بن �أحمد الثابت ملدة �إحدى ع�شر
�شهر ًا حتى نهاية 2012/4/30م حتى يتمكن من �إنهاء متطلبات ح�صوله على درجة
الدكتوراه .
4 .4بنا ًء على تو�صية جلنة املعيدين واملبتعثني بالق�سم ،فقد �أو�صى املجل�س يف جل�سته الرابعة
باملوافقة على ا�ستمرار بعثة املهند�س /وليد بن �سعد الزامل للح�صول على درجة
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الدكتوراه من جامعة تك�سا�س �ساوثرن بالواليات املتحدة ا لأمريكية يف جمال التخطيط
العمراين وال�سيا�سة البيئية وملدة �أربع �سنوات اعتبار ًا من 2011/8/4م .
5 .5الطلب املقدم من املهند�س/حمد بن نا�صر ال�صيعري املعيد بالق�سم مبدي ًا رغبته يف
�إكمال درا�سته يف جمال الت�صميم العمراين ملرحلة الدكتوراه ،وي�أمل يف االلتحاق بالبعثة
يف الواليات املتحدة الأمريكية للتح�ضري والتقدم لبع�ض االمتحانات مثلGraduate :
 ) Record Examirction (GREليت�سنى له احل�صول على قبول من �إحدى اجلامعات
االمريكية املعرتف بها من ِقبل جامعة امللك �سعود ويف هذا ال�سياق يرغب املهند�س/
حمد يف االلتحاق باملركز اخلا�ص باللغة بجامعة جنوب كاليفورنيا University Of
 Southern Californiaليتمكن من �إ�صدار ت�أ�شرية درا�سية من ِقبل ال�سفارة ا لأمريكية
بح�سب ر�سالة القبول املرفقة وملدة �ستة ا�شهر قبل احل�صول على قبول الدكتوراه.
6 .6الطلب املقدم من مبتعث الق�سم ب�أيرلندا املهند�س�/أحمد بن عبداهلل الب�صري للموافقة
على متديد �إبتعاثه لدرا�سة اللغة ملدة �ستة �أ�شهر يف مركز اللغة التابع جلامعة مدينة
دبلن �إبتدا ًء من يناير 2012م ليتمكن من احل�صول على قبول لدرا�سة املاج�ستري.
�أو�صى املجل�س باملوافقة على متديد بعثة مبتعث الق�سم ب�أيرلندا املهند�س�/أحمد بن
عبداهلل الب�صري �إىل مركز اللغة التابع جلامعة مدينة دبلن ب�أيرلندا لدرا�سة اللغة ملدة
�ستة ا�شهر �إبتدا ًء من يناير 2012م.
7 .7الطلب املقدم من املهند�س�/سلمان بن خملد الدلبحي املعيد بالق�سم للموافقة على
ابتعاثه لدرا�سة املاج�ستري بعد ح�صوله على قبول من جامعة كاردف باململكة املتحدة
يف كلية كاردف لتخطيط املدن واالقاليم يف تخ�ص�ص التخطيط الدويل والتنمية
(Cardiff School of City and Regional Planning - International Planning
 .)& Developmentفقد �أو�صى املجل�س باملوافقة على �إبتعاث املهند�س�/سلمان بن
خملد الدلبحي �إىل جامعة كاردف بربيطانيا يف التخ�ص�ص امل�شار �إليه �أعاله لدرا�سة
املاج�ستري مع �ضرورة �إ�ستيفائه ل�شرط اللغة اخلا�ص باجلامعة .
8 .8الطلب املقدم من املهند�س/عبدالرزاق بن ثابت حممد املعيد بالق�سم للموافقة على
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ابتعاثه لدرا�سة اللغة من املعهد التابع جلامعة �أريزونا احلكومية بالواليات املتحدة
االمريكية حيث �أنه ح�صل على قبول بداية من 2012/5/16م علم ًا �أنه يوجد باجلامعة
برنامج ماج�ستري يف نظم املعلومات اجلغرافية ويرغب يف االن�ضمام �إليه� .أو�صى املجل�س
باملوافقة على �إبتعاث املهند�س /عبدالرزاق بن ثابت حممد لدرا�سة اللغة من املعهد
التابع جلامعة �أريزونا احلكومية بالواليات املتحدة االمريكية متهيد ًا لدرا�سة املاج�ستري
يف نظم املعلومات اجلغرافية بنف�س اجلامعة.
جدول رقم ( :)4قائمة ب�أ�سماء املعيدين بق�سم التخطيط العمراين
والذين متت املوافقة على ابتعاثهم خالل العام الدرا�سي 1433/1432هـ
م

اال�ســـــــــــــــم

جـــهـــة الإبــتــعــــــاث

الـــــدرجــــة

1
2
3
4
5
6
7

عبدالرزاق بن ثابت حممد
وليد بن �سعد الزامل
عبداهلل بن �أحمد الثابت
وليد بن �سعد الزامل
حمد بن نا�صر ال�صيعري
�أحمد بن عبداهلل الب�صري
�سلمان بن خملد الدلبحي

جامعة �أريزونا احلكومية بالواليات املتحدة االمريكية
جامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا
جامعة نيو كا�سل بربيطانيا
جامعة تك�سا�س �ساوثرن بالواليات املتحدة الأمريكية
جامعة جنوب كاليفورنيا
جلامعة مدينة دبلن
جامعة كاردف باململكة املتحدة

ماج�ستري
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
دكتوراه
ماج�ستري
ماج�ستري
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شؤون الدراسات العليا
بلغ عدد املنتظمني يف الدرا�سة بالق�سم من طالب الدرا�سات العليا (درجة املاج�ستري) لهذا العام
 ------طال ًبا ،مق�سمني على برامج الق�سم كالأتي:Ó Óبرنامج التخطيط العمراين
Ó Óبرنامج الت�صميم العمراين
Ó Óبرنامج التطوير العقاري
 .أ 23طالب ًا منهم يف مرحلة املقررات النظرية )9( ،يف امل�ستوي الرابع ،و( )10يف امل�ستوي
الثاين )4( ،غري م�سجلني.
.ب  37طالبا �أنهوا املقررات النظرية )2( ،ناق�شا الر�سالة ويقومان بعمل التعديالت املطلوبة،
( )16م�ستمرون يف �إعداد الر�سالة )5( ،طلبوا ت�أجيل الدرا�سة )14( ،مف�صلون �أو طوي
قيدهم.
ونظر ًا لأهمية رعاية طالب الدرا�سات العليا واالهتمام ب�شئونهم فقد �شكل الق�سم منذ مطلع العام
جلنه متخ�ص�صة لدرا�سة كل ما يتعلق ب�أمور طالب الدرا�سات العليا بالق�سم وعر�ض املو�ضوعات
املتعلقة بهم ،على جمل�س الق�سم للنظر فيها .وفيما يلي �أهم التو�صيات التي �أقرها املجل�س.
1.1اجلل�سة الأوىل( :بتاريخ 1432/10/09هـ يف الف�صل االول من العام الدرا�سي /1432
1433هـ)
Ó

Ó

Óالتو�صية باملوافقة على منح طالب الدرا�سات العليا بالق�سم/فهد بن عبد الرحمن
بن �صالح ( )427121599ف�ص ًال �إ�ضافي ًا ينتهي بنهاية الف�صل االول للعام الدرا�سي
1433/1432هـ  .وذلك وفقا لتقرير م�شرفه االكادميي الذي يو�ضح فيه �أن الطالب
�أنهى جميع املقررات و�أكمل  % 90من كتابة الر�سالة ،و ذلك حتى يت�سنى له اكمال
متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
Óالتو�صية باملوافقة على منح طالب الدرا�سات العليا بالق�سم/بندر بن فهد الكريدي�س
(� )426121564سنة �إ�ضافية تنتهي بنهاية الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 1433/1432هـ
 .وذلك وفقا لتقرير م�شرفه االكادميي الذي يو�ضح فيه �أن الطالب �أنهى جميع املقررات
و �أكمل البحث مبان�سبته  %10ومن كتابة الر�سالة ما ن�سبته  ، %20و ذلك حتى يت�سنى له
اكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
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Ó

Ó

Ó

Ó

Óالتو�صية باملوافقة على منح طالب الدرا�سات العليا بالق�سم�/أحمد بن حممد ال�شايعي
(� )428121718سنة �إ�ضافية تنتهي بنهاية الف�صل الثاين للعام الدرا�سي 1433/1432هـ
 .وذلك وفقا لتقرير م�شرفه االكادميي الذي يو�ضح فيه �أن الطالب �أنهى جميع املقررات
و �أكمل البحث مبان�سبته  %70ومن كتابة الر�سالة ما ن�سبته  ، %60و ذلك حتى يت�سنى له
اكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
Óالتو�صية باملوافقة على منح طالب الدرا�سات العليا بالق�سم/عبدالرحمن داب�س
احلربي (� )427121601سنة �إ�ستثنائية تنتهي بنهاية الف�صل الثاين للعام الدرا�سي
1433/1432هـ  .وذلك وفقا لتقرير م�شرفه االكادميي فيه �أن الطالب �أنهى جميع
املقررات و �أكمل البحث مبان�سبته %90ومن كتابة الر�سالة ما ن�سبته  ، %80و ذلك حتى
يت�سنى له اكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
�Óأفيد �سعادتكم بتو�صيتنا باملوافقة على منح طالب الدرا�سات العليا بالق�سم/م�صطفى
حممد نور برناوي (� )426121567سنة �إ�ستثنائية تنتهي بنهاية الف�صل الثاين للعام
الدرا�سي 1433/1432هـ  .وذلك وفقا لتقرير م�شرفه االكادميي الذي يو�ضح فيه �أن
الطالب �أنهى جميع املقررات و �أكمل  %80من البحث و من كتابة الر�سالة  ،و ذلك حتى
يت�سنى له اكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري.
�Óأفيد �سعادتكم مبوافقتنا على ت�أجيل القبول لطالب املنح يف الدرا�سات العليا  /حممد
حمود ح�سني االح�صب (ميني اجلن�سية) (رقم جامعي بدون ) يف الف�صلني الدرا�سيني
االول والثاين من العام الدرا�سي  1433/1432هـ.

2.2اجلل�سة الثانية1432/10/29( :هـ  -الف�صل االول من العام الدرا�سي 1433/1432هـ)
Ó

Óناق�ش جمل�س ق�سم التخطيط العمراين الطلب املقدم من املهند�س /ريان بن حممد
اخلليتيت ( )430101307بخ�صو�ص �إعادة قيده بالدرا�سات العليا يف برنامج التطوير
العقاري وذلك ب�سبب ظروف عمله التي �أدت �إىل �إنقطاعه عن الدرا�سة ملدة �أربعة
ف�صول للعامني 1430هـ 1431 ،هـ .وبعد االطالع على الفقرة الثانية من املادة ال�سابعة
والع�شرون من الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا يف اجلامعات ال�سعودية � ،أو�صى املجل�س
باملوافقة على �إعادة قيد املهند�س /ريان اخلليتيت (� )430101307إعتبارا من الف�صل
الأول للعام الدرا�سي 1433/1432ه ـ .
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Ó

�Óإطلع املجل�س على مقرتح ر�سالة املـ ــاج�ستري لطـ ــالب الدرا�سات العليا /بندر بن فهد
الكريدي�س ( ،)426121564بعنوان "االبعاد االن�سانية العمرانية باالحياء ال�سكنية الغري
خمططة مبدينة الريا�ض – حالة درا�سية  :حي ال�شمي�سي" .وبعد االطالع على تو�صية
امل�شرف على الدرا�سات العليا بالق�سم� ،أو�صى املجل�س باملوافقة على مقرتح ر�سالة
املاج�ستري املقدم من الطالب بندر بن فهد الكريدي�س مع تعيني �سعادة الدكتور �/سمري
الوتار اال�ستاذ امل�ساعد بالق�سم م�شرفا رئي�سيا على الطالب املذكور.

3.3اجلل�سة الثالثة:
�Ó Óأو�صى املجل�س باملوافقة على ت�أجيل الدرا�سة لطالب الدرا�سات العليا بالق�سم /فار�س
بن حممد القحطاين ( )430101314للف�صل االول 1433/1432هـ ،حيث �أنه متبقي له
درا�سة مقرر مقرر ( 510دار ) �إدارة امللكيات العقارية بربنامج التطوير العقاري والذي
يطرح فقط للدرا�سة الف�صل الثاين من كل عام.
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Ó

Óناق�ش املجل�س تقرير جلنة اال�شراف على طالب الدرا�سات العليا بالق�سم  /نداء بن عامر
احلربي ( )427121598وجاهزيته ملناق�شة ر�سالة املاج�ستري والتي بعنوان "�إعتبارات
التخطيط ال�سياحي للمناطق التاريخية -الدرعية التاريخية كحالة درا�سية" .وقد �أو�صى
املجل�س باملوافقة على ت�شكيل جلنة املناق�شة لر�سالة املاج�ستري للطالب /نداء بن عامر
احلربي .واللجنة مكونة من التالية �أ�سمائهم :
�أ.د �أ�سامة �سعد خليل ابراهيم
ً
اال�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين – (م�شرفا مقررا)
�أ.د نبيل ع�شري النحا�س
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
د .حممد بن م�سعود العبداهلل
ا�ستاذ م�شارك بق�سم تن�سيق املواقع –كلية العمارة والتخطيط – جامعة الدمام (ع�ضوا)
د .طاهر عبد احلميد الدرع
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
د .عبداالله بن حممد املعيوف
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم التخطيط العمراين -م�شرف م�ساعد (ع�ضوا)

Ó

Óناق�ش املجل�س تقرير جلنة اال�شراف على طالب الدرا�سات العليا بالق�سم  /الطالب/حممد بن
غيث الغيث ( )428121717املتعلق ب�إعادة ت�شكيل جلنة املناق�شة لر�سالة املاج�ستري للطالب،
وقد وافق املجل�س على ت�شكيل اللجنة بعد �أ�ستبدال املحكم اخلارجي واللجنة مكونة من:
�أ.د حممد عبد العزيز عبداحلميد
اال�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين ( م�شرف ًا مقررا)
�أ.د �أحمد بن جار اهلل اجلار اهلل
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط احل�ضري واالقليمي – كلية العمارة والتخطيط – جامعة الدمام (ع�ضوا)
د .م�ساعد بن عبداهلل امل�سيند
�أ�ستاذ م�شارك بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)

4.4اجلل�سة الرابعة:
Ó

�Óأو�صى املجل�س يف جل�سته الرابعة باملوافقة على قبول ( )15طالب ًا يف تخ�ص�ص التخطيط
العمراين ،و ( )15طالب ًا يف تخ�ص�ص الت�صميم العمراين ،و ( )15طالب ًا يف تخ�ص�ص
التطوير العقاري بق�سم التخطيط العمراين
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شؤون الدراسات العليا
5.5اجلل�سة اخلام�سة:
Ó

Ó

Ó

�Óأو�صى املجل�س باملوافقة على مقرتح خطة البحث لطالب الدرا�سات العليا � /سامي بن
عبداهلل ال�شعالن ( ،)429106411بعنوان " ت�أثري نظام البيع على اخلارطة على التطوير
العقاري يف اململكة العربية ال�سعودية" ،مع تعيني �سعادة اال�ستاذ الدكتور ع�صام الدين
حممد عثمان اال�ستاذ بالق�سم م�شرف ًا على الطالب.
Óتقرير امل�شرف على طالب الدرا�سات العليا بالق�سم  /عبدالرحمن بن داب�س احلربي
( )427121601وجاهزية الر�سالة للمناق�شة وعنوانها " تنمية م�شاريع اال�سكان
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص".
Óوقد �أو�صى املجل�س باملوافقة على ت�شكيل جلنة املناق�شة لر�سالة املاج�ستري للطالب/
عبدالرحمن بن داب�س احلربي ( ، )427121601واللجنة مكونة من التالية �أ�سمائهم :
د .عبداالله بن حممد املعيوف
اال�ستاذ امل�ساعد بق�سم التخطيط العمراين (م�شرف ًا مقررا)
�أ.د حممود احمد عبد اللطيف
ا�ستاذ بق�سم التخطيط احل�ضري واالقليمي – كلية العمارة والتخطيط – جامعة الدمام (ع�ضوا)
�أ.د �أ�سامة �سعد خليل ابراهيم
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)

6.6اجلل�سة العا�شرة:
Ó

Óناق�ش املجل�س تقرير امل�شرف على طالب الدرا�سات العليا بالق�سم�/أحمد بن حممد
ال�شايعي ( )428121718وجاهزية الر�سالة للمناق�شة وعنوانها "تقييم اخلدمات الدينية
والتعليمية باالحياء ال�سكنية مبدينة الريا�ض – درا�سة مقارنة مع املعايري التخطيطية
املعتمدة "� .أو�صى املجل�س باملوافقة على ت�شكيل جلنة املناق�شة لر�سالة املاج�ستري للطالب/
�أحمد بن حممد ال�شايعي ( ، )428121718واللجنة مكونة من التالية �أ�سمائهم :
�أ.د ع�صام الدين حممد عثمان
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين – (م�شرف ًا مقررا)
�أ.د طارق بن عقيل ال�سليمان
ا�ستاذ بق�سم العمارة وعلوم البناء (ع�ضوا)
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شؤون الدراسات العليا
�أ.د حممد عبدالعزيز عبداحلميد
ا�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
Ó

Ó

Ó

Óناق�ش املجل�س تقرير من�سقي برناجمي التخطيط العمراين والت�صميم العمراين ب�ش�أن
�إ�ستبدال مقرر � 503إح�ص (االحتماالت واالح�صاء الريا�ضي ) مبقرر � 504إح�ص
يف برناجمي املاج�ستري بالق�سم ( التخطيط العمراين  -والت�صميم العمراين ) بعد
ا�ستق�صاء الراء طالب يف مقررات الربناجمني وال�صعوبات التي تواجههم� ،أو�صى
املجل�س ب�ضرورة االت�صال بالأق�سام املعنية بكليات اجلامعة للو�صول �إىل �أن�سب املقررات
الدرا�سية التي تخدم التوجه املطلوب.
Óناق�ش املجل�س كتاب �سعادة عميد الدرا�سات العليا رقم  4/2/98176بتاريخ
1433/3/23هـ ب�ش�أن مرئيات كليات اجلامعة حول �صياغة �ضوابط منح �شهادة معتمدة
من اجلامعة ملن تعرثوا يف �إكمال درا�ستهم� .أو�صى املجل�س باملوافقة على تو�صية رئي�س
جلنة الدرا�سات العليا حول هذا اخل�صو�ص على �أن تكون هناك �ضوابط.
Óناق�ش املجل�س تقرير امل�شرف على طالب الدرا�سات العليا بالق�سم/فهد بن عبدالرحمن
بن �صالح ( )427121599وجاهزية الر�سالة للمناق�شة وعنوانها " درا�سة حتليلية
مل�شاكل اال�سكان الراهن يف مدينة الريا�ض "� .أو�صى املجل�س باملوافقة على ت�شكيل جلنة
املناق�شة لر�سالة املاج�ستري للطالب /فهد بن عبدالرحمن بن �صالح (، )427121599
واللجنة مكونة من التالية �أ�سمائهم :
�أ.د حممد عبدالعزيز عبداحلميد
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين (م�شرف ًا مقررا)
�أ.د �أ�سامة �سعد خليل
�أ�ستاذ بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
د .حممد بن ح�سني الرباهيم
ا�ستاذ م�شارك بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
د .ماجد كمال حممد عطية
ا�ستاذ م�شارك بق�سم العمارة -كلية ت�صاميم البيئة – جامعة امللك عبدالعزيز (ع�ضوا)
د .طارق جالل حبيب
ا�ستاذ م�ساعد بق�سم التخطيط العمراين (ع�ضوا)
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شؤون طالب البكالوريوس واإلرشاد األكاديمي
يهدف هذا اجلزء �إىل الوقوف على التح�صيل العلمي لطالب البكالوريو�س يف الق�سم ،ودرا�سة م�ستوى
املعدالت الرتاكمية لهم ،والتعرف على الأ�سباب التي ميكن �أن ت�ؤثر يف املعدل الرتاكمي ،وحماولة
معاجلتها ،للحد من نزول معدالت الطالب ورفعها ما �أمكن.
وجد من خالل حتليل النتائج �أن املتو�سط العام للمعدل الرتاكمي هو ( ،)3.3وهذا الرقم جيد
ويعك�س �إىل حد ،ال ب�أ�س به م�ستوى التح�صيل العلمي لطالب البكالوريو�س بالق�سم ،والذي بال �شك
يرجع �إىل اجلهود التي تبذل من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،والدعم الذي متنحه الكلية و
اجلامعة ،يف �سبيل الرفع من م�ستوى خريجيه ،مقارنة بالأق�سام الأخرى املماثلة يف جامعات اململكة.
وقد بذل الق�سم جهوده يف رفع م�ستوى الإر�شاد الأكادميي بالتن�سيق مع �أع�ضاء هيئة التدري�س املكلفني
بالإر�شاد ح�سب م�ستوى الطالب ،وقامت جلنة الإر�شاد الأكادميي بعقد العديد من اللقاءات مع
الطالب لتلم�س م�شاكلهم وبحث �سبل حلها.
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التعاون الدولي
قام وفد فرن�سي ي�ضم �أ�ستاذ التخطيط بجامعة �شرق باري�س وملحق التعاون وامللحق الثقايف يف
ال�سفارة الفرن�سية بزيارة لق�سم التخطيط العمراين يف كلية العمارة والتخطيط وذلك يوم الأربعاء
� 18أبريل .2012 ،و�شملت الزيارة التي ا�ستمرت من ال�ساعة من � 10صباحا �إىل  1ظهرا ،لقاء مع
رئي�س ق�سم التخطيط العمراين وجولة يف الكلية للإطالع على مرافق الكلية املختلفة من معامل
وا�ستوديوهات وقاعات الف�صول الذكية كما مت االجتماع ومناق�شة من�سوبي الهيئة الأكادميية يف
الق�سم ولقاء ًا مع عميد الكلية.

كان الهدف الرئي�سي من هذه الزيارة هو ا�ستك�شاف وتعزيز �إمكانيات التعاون بني ق�سم التخطيط
العمراين يف جامعة امللك �سعود وق�سم التخطيط العمراين يف جامعة �شرق باري�س .وقد نوق�شت متت
مناق�شة ذلك با�ستفا�ضة يف االجتماع الذي عقد بني الوفد الزائر والدكتور عبد العزيز الدغي�شم،
رئي�س ق�سم التخطيط العمراين .كما متت مناق�شة عدد من جماالت التعاون املمكنة مثل:
Ó

Óاالعتماد الأكادميي للربامج يف ق�سم التخطيط العمراين

Ó

Óالتدريب ال�صيفي للطالب

Ó

Óالزيارات العلمية املتبادلة الع�ضاء هيئة التدري�س بني الق�سمني

Ó

Óبرنامج املاج�ستري امل�شرتك وامل�شاركة يف امل�شاريع البحثية التي تهم الطرفني

Ó

Óقبول طالب ق�سم التخطيط العمراين للدرا�سات العليا يف اجلامعات الفرن�سية

Ó

Óالإ�شراف املتبادل على م�شاريع البحوث والدكتوراه

وقد �أعرب اجلانبان عن اال�ستعداد للتعاون يف املجاالت املذكورة ,على ان يتم و�ضع الية عمل م�شرتكة
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التعاون الدولي
ت�ساعد على تنظيم ذلك .وقد ابدى الوفد الفرن�سي اعجابة مبا �شاهد من و�سائل التدري�س املتبعة
لتعليم وتطبيق املهارات اخلا�صة بالدرا�سات العمرانية والت�صميمية يف ق�سم التخطيط العمراين.
كما متت اال�شادة بالنهج العملي لتعليم خمططي املدن واالحياء ال�سكنية والذي ي�ستخدمها ق�سم
التخطيط العمراين من خالل فهم �أ�س�س مكونات التخطيط ومعرفة كيفية ا�ستخدام جمموعة وا�سعة
من البيانات واملعلومات املكانية لدرا�سة وفهم املجتمعات املحلية .وقد مت اطالع الوفد الزائر على
كيفية ت�شكيل الق�سم كبيئة حمفزة لدرا�سة املجاالت التخطيطية املتنوعة ومعاجلة الق�ضايا املتعلقة
باملناطق احل�ضرية ،مع ا�ستنتاج الطلبة لطيف وا�سع من اال�ستجابات واحللول ملواجهة تلك الق�ضايا
التحديات التي تواجه البيئة العمرانية حاليا.

ناق�ش جمل�س الق�سم بجل�سته االوىل والتي عقدت بتاريخ 1432/10/09هـ يف الف�صل االول من
العام الدرا�سي 1433/1432هـ مو�ضوع جتديد ا�شرتاك الق�سم يف اجلمعية االوروبية ملدار�س
التخطيط(. )AESOP
وبالنظر �إىل الفوائد املتوخاه من ع�ضوية الق�سم يف هذه اجلمعية والتي تتمثل يف �إمكانية �إ�ستقطاب
خربات متميزة يف جمال التخطيط والت�صميم العمراين من �أع�ضاء هيئة تدري�س بالكليات االع�ضاء
 ،واال�ستفادة من الربامج ال�صيفية التي تنظمها اجلمعية  ،عالوة على الوقوف على �آخر امل�ستجدات
يف جمال التخطيط العمراين من خالل الإرتباط االكادميي للق�سم بجمعية عاملية .وبنا ًء عليه قام
الق�سم بتجديد ع�ضويته ملدة ثالث �سنوات تنتهي بنهاية عام 2014م.
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