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المقدمة
�أق�سام  �أقدم  �أحد  �سعود  �مللك  بجامعة  و�لتخطيط  �لعمارة  كلية   - �لعمر�ين  �لتخطيط  ق�سم  يعد 
على  تعاقب  وقد  1404هـ  �لعام  يف  تاأ�س�س  حيث  �ل�سعودية  ��لعربية  �ململكة  يف  �لعمر�ين  �لتخطيط 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س ممن تلقو� علومهم يف جامعات عاملية عريقة مما  �لق�سم نخبة متميزة من 
�لتعليمية  �لعملية  ومنح  و�لتخ�س�سات  �خلرب�ت  يف  �لفريد  �لتنوع  من  عاٍل  م�ستوى  �لق�سم  �أك�سب 

مناخًا �أكادمييًا مميزً�.

وللق�سم تاأثريه �لو��سح يف �ملجتمع حيث تقلد �لعديد من �لأ�ساتذة �لق�سم �ل�سابقني به منا�سب رفيعة 
�أن �لعديد من خريجو �لق�سم �سغلو� مر�كز مهمة يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س  يف �لدولة، كما 

ولعبو� �أدو�رً� قيادية يف تطوير و�إد�رة �لبيئة �لعمر�نية �ل�سعودية.

وقد مر �لق�سم مبر�حل خمتلفة من تطوير خططه �لدر��سية ملرحلة �لبكالوريو�س كان �آخرها �إعد�د 
وتطبيق �خلطة �جلديدة �لتي ت�سرتك مع ق�سم �لعمارة وعلوم �لبناء يف �ل�سنتني �لأوليني يلي ذلك 

�لتخ�س�س يف �أحد �مل�سارين �لتخطيط �لعمر�ين و�لت�سميم �لعمر�ين.

�لعمر�ين  و�لت�سميم  �لعمر�ين  �لتخطيط  �لعليا هي:  للدر��سات  م�ستقلة  بر�مج  ثالثة  �لق�سم  ي�سم 
و�لتطوير �لعقاري، وهو ما يتفق مع توجه �جلامعة على �لتو�سع يف بر�مج �لدر��سات �لعليا من جانب 
ومن جانب �آخر �ل�سعي لتاأهيل كو�در علمية تلبي �إحتياجات �سوق �لعمل من �ملخت�سني يف علوم �لبيئة 

�ملبنية بكافة م�ستوياتها.

ويفخر �لق�سم مب�ساهمة �لعديد من من�سوبيه يف خدمة �ملجتمع من خالل تقدمي �لإ�ست�سار�ت للعديد 
من �لهيئات �حلكومية و�خلا�سة يف جمالت �لتخطيط و�لدر��سات �لعمر�نية، ناهيك عن �مل�ساهمة 
�لفعالة للق�سم يف �جلمعيات �لعلمية و�ملتمثلة يف �جلمعية �ل�سعودية لعلوم �لعمر�ن و�جلمعية �ل�سعودية 

لعلوم �لعقار.

و�سيظل �لد�فع �لرئي�سي للق�سم �حلفاظ على متيزه وحتقيق �لريادة يف جمالت �لتعليم �لعمر�ين على 
�مل�ستوى �لوطني ، وهو تبني �جلامعة لتخ�س�س �لتخطيط �لعمر�ين �سمن �لتخ�س�سات �لتي ت�سعى 
نحو  �لق�سم  �سعي  �إ�ستمر�  مع  �حلالية.  �لإ�سرت�تيجية  ورد يف خطتها  كما  فيها  �لتميز  �إىل  �جلامعة 
�إجناز م�سروعه يف �إعتماد بر�جمه �لأكادميية يف �سبيل حتقيق �جلودة �ملن�سودة يف �لتعليم �لعمر�ين.
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أعضاء هيئة التدريس

بلغ عدد �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم خالل هذ� �لعام نحو )29( ت�سعة وع�سرون ع�سوً�، منهم )7( 
�أو  �إما يف خدمة �جلامعة د�خليًا  �أخرى،  باأعمال  باأعباء تدري�سية ب�سبب �رتباطهم  �سبعة مل يكلفو� 
لإعارتهم للعمل خارج �جلامعة. ورغم ما حتقق يف عملية �ل�ستقطاب هذه �إل �أن �لق�سم يو�جه �أزمة 

مر�سحة لال�ستمر�ر لب�سع �سنو�ت يف ظل �لتايل:

نق�س عدد �ملبتعثني �ملتوقع تخرجهم قريبًا.. 1

��ستمر�ر �ملعارين يف �إعارتهم.. 2

بلوغ عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم ل�سن �لتقاعد.. 3

�لطلب �ملتز�يد على �ملخت�سني يف �لتخطيط �لعمر�ين يف �سوق �لعمل.. 4

مقارنة . 5 �جلامعة  تقدمها  �لتي  �ملرتبات  ل�سعف  نتيجة  �خلارج  من  �ل�ستقطاب  �سعوبة 
للق�سم  �ل�ستقطاب  عملية  من  يجعل  ما  وهذ�  �لعمل.  �سوق  �ملتوفرة يف  �ملغرية  بالعرو�س 
�أولوية ت�ستوجب �لدعم على كافة �مل�ستويات يف �جلامعة لعدة �سنو�ت قادمة خا�سة يف ظل 

�لطفرة �لعمر�نية �لتي ت�سهدها �ململكة حاليًا.
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

�لتدري�سي  �لعبء  1432/11/20هـ  بتاريخ  �لثالثة  بجل�سته  �لعمر�ين  �لتخطيط  ق�سم  جمل�س  �أقر 
بجل�سته  �ملجل�س  �أقر  كما  1433/1432هـ،  �لأول  �لدر��سي  للف�سل  بالق�سم  �لتدري�س  هيئة  لع�ساء 
�لثاين  �لدر��سي  للف�سل  �لتدري�س  هيئة  �لتدري�سي لع�ساء  �لعبء  بتاريخ 1433/03/23هـ  �لثامنة 
1433/1432هـ، كما هو مو�سح باجلد�ول رقم )1 و2( �ملبينة �أدناه. فقد بلغ متو�سط �لعبء �لتدري�سي 
لأع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم يف �لف�سل �لأول )12( �ساعة، بينما بلغ متو�سط �لعب �لتدري�سي يف 
�لف�سل �لثاين )12،6( �ساعة. بينما يو�سح �جلدول رقم )3( و�جلدول رقم )4( �إح�سائية لأعد�د 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س خالل �لعام �جلامعي 1433/1432هـ مق�سمة ح�سب �لدرجة �لعلمية، و�لن�سبة 

�ملئوية، ومتو�سط �لعبء �لتدري�سي لكل فئة، ومتو�سط �لعبء �لتدري�سي �لعام بالق�سم.

جدول رقم )1( العبء التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�ضم التخطيط العمراين
الف�ضل الول العام الدرا�ضي 1433/1432هـ

العبءال�ضـــــــــــــــــــــــــمم
التدري�ضي

املرتبة
التخ�ض�س الدقيقالعلمية

د. عبد �لله بن حممد �ملعيوف1
تخطيط و�إد�رة �ملر�فق �لعامة - �أ. م�ساعد4 رئي�س �لق�سم

�لتنمية �مل�ستد�مة

تخطيط �حياء و �قاليم، تخطيط �أ�ستاذ 11�أ.د. خالد بن �سكيت �ل�سكيت 2
وتطوير عمر�ين

�أ�ستاذ1�أ.د.  في�سل بن عبد�لعزيز �ملبــارك3
معار

�لتخطيط و�لتنمية �لعمر�نية  باملدينة 
�ل�سرق �أو�سطية، تنمية دولية، �د�رة 

ح�سرية، تخطيط ��سرت�تيجي
�لتخطيط �لبيئي و�لت�سكيل �لعمر�ين�أ�ستاذ 15�أ.د. �أ�سامة �سعد خليل4

�أ�ستاذ 13�أ.د.عمر بن �سامل باهمـــــام5
�لتخطيط و�لت�سميم �لبيئي – 

�لدر��سات و�لت�سميمات �لبيئية/ 
�لعمر�نية

ت�سريعات �لعمر�ن. تطوير وتخطيط �أ�ستاذ 14�أ.د.ع�سام �لدين حممد علي عثمان6
�ملدن و�لقرى

�لتخطيط �لعمر�ين��ستاذ 18�أ.د نبيل ع�سري �لنحا�س7

�أ�ستاذ12�أ.د. حممد عبد �لعزيز عبد�حلميد8
تطبيقات نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

يف جمال �لتخطيط �لعمر�ين و 
�لقليمي. نظم �ملعلومات �لعمر�نية

ت�سميم وتخطيط عمر�ين - تخطيط �أ�ستاذ معار-�أ.د. �سالح بن عبد�لعزيز �لفوز�ن9
�لنقل و��ستعمالت �لأر��سي

�أ. م�سارك 3د.  م�ساعد بن عبد�هلل �مل�سينــد10
مكلف 

تخطيط عمر�ين – تخطيط �لنقل 
و��ستعمالت �لأر��سي
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

العبءال�ضـــــــــــــــــــــــــمم
التدري�ضي

املرتبة
التخ�ض�س الدقيقالعلمية

�أ. م�سارك -د.  مزيد م�سهور �لرتكـــاوي11
معار

�لتخطيط �حل�سري و�لإقليمي – 
�لنقل و�لتقنيات 

تخطيط عمر�ين�أ. م�سارك13د. حممد بن ح�سني �لرب�هيم12

�أ. م�سارك15د. طاهر عبد�حلميـد �لـــدرع13
تخطيط مدن – عمر�ن �يكولوجي 
�لأر��سي– تخطيط  – ��ستعمالت 

�سكني

�أ. م�ساعد -د.  �أحمد بن عبد�لكرمي �لعليــط14
معار

�لتخطيط و�لت�سميم �لعمر�ين - 
تخطيط وت�سميم �لأحياء �ل�سكنية

�أ. م�ساعد15د.  ح�سن بن عبد�لفتاح قــارئ15
تخطيط عمر�ين – �ملناهج 

و�لإجر�ء�ت للتخطيط – تخطيط 
�ملناطق �ملركزية وجتديدها

�أ. م�ساعد -د.  خالد بن عبد�لرحمن �لعوهلـي16
مكلف

��سرت�تيجيات و�سيا�سات �لتنمية 
و�لتخطيط

ت�سميم د�خلي�أ. م�ساعد17د.  يو�سف حممد �لباجـــوري17
�لإظهار �لعمر�ين بالكمبيوتر�أ. م�ساعد15د.  �إبر�هيــم حممـد �لبلــوز18

�أ. م�ساعد 3د. عبد�لعزيز بن نا�سر �لدو�سري19
مكلف

�لتخطيط �لعمر�ين و�لإقليمي و�لبيئي 
�ل�سامل

�أ. م�ساعد -د. عبد�لعزيز بن مهدي �أبو �سليمان20
معار

خطيط عمر�ين – �لت�سميم 
�لعمر�ين – تخطيط �ملناطق �ل�سكنية

�إد�رة وتنظيم �لفر�غ �لعمر�ين�أ. م�ساعد18د. �سمري نور �لدين �لوتار21

�أ. م�ساعد 1د. عبد�هلل بن �أحمد �خليال22
�إقت�ساد ح�سري و�إقليميتفرغ علمي

ت�سميم عمر�ين�أ. م�ساعد16د. زياد  �حمد علم �لدين23

�أ. م�ساعد 4د. عبد �لعزيز  بن جار �هلل �لدغي�سم24
مكلف

تطبيقات نظم �ملعلومات �جلغر�فية 
يف جمال �لتخطيط و�لد�رة 

�حل�سرية. نظم �ملعلومات �لعمر�نية

�أ. م�ساعد 3د. �سامي بن عبد �هلل �لدبيخي25
تخطيط �لنقل �لعاممعار

تخطيط عمر�ين و ت�سميم عمر�ين�أ. م�ساعد19د. طارق جالل حبيب26
تخطيط عمر�ين�أ. م�ساعد19د. �مين عي�سى عبد �لعليم27

�أ. م�ساعد3د. ه�سام بن عبد �لرحمن �لفالح28
تخطيط �لنقل �لعاممكلف
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

جدول رقم )2( العبء التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�ضم التخطيط العمراين
الف�ضل الثاين العام الدرا�ضي 1433/1432هـ

العبءال�ضـــــــــــــــــــــــــمم
التدري�ضي

املرتبة
التخ�ض�س الدقيقالعلمية

د. عبد �لعزيز  بن جار �هلل �لدغي�سم 1
�أ. م�ساعد 4)رئي�س �لق�سم(

تطبيقات نظم �ملعلومات �جلغر�فية 
يف جمال �لتخطيط و�لد�رة 

�حل�سرية. نظم �ملعلومات �لعمر�نية

تخطيط �حياء و �قاليم، تخطيط �أ�ستاذ 10�أ.د. خالد بن �سكيت �ل�سكيت 2
وتطوير عمر�ين

�أ�ستاذ-�أ.د.  في�سل بن عبد�لعزيز �ملبــارك3
معار

�لتخطيط و�لتنمية �لعمر�نية  باملدينة 
�ل�سرق �أو�سطية، تنمية دولية، �د�رة 

ح�سرية، تخطيط ��سرت�تيجي
�لتخطيط �لبيئي و�لت�سكيل �لعمر�ين�أ�ستاذ 22�أ.د. �أ�سامة �سعد خليل4

�لتخطيط و�لت�سميم �لبيئي ـ ـ �لدر��سات �أ�ستاذ 10�أ.د.عمر بن �سامل باهمـــــام5
و�لت�سميمات �لبيئية/ �لعمر�نية

ت�سريعات �لعمر�ن. تطوير وتخطيط �أ�ستاذ 16�أ.د.ع�سام �لدين حممد علي عثمان6
�ملدن و�لقرى

�لتخطيط �لعمر�ين��ستاذ 18�أ.د نبيل ع�سري �لنحا�س7

�أ�ستاذ19�أ.د. حممد عبد �لعزيز عبد�حلميد8
تطبيقات نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

يف جمال �لتخطيط �لعمر�ين و 
�لقليمي. نظم �ملعلومات �لعمر�نية

�أ�ستاذ3�أ.د. �سالح بن عبد�لعزيز �لفوز�ن9
معار

ت�سميم وتخطيط عمر�ين - تخطيط 
�لنقل و��ستعمالت �لأر��سي

�أ. م�سارك -د.  م�ساعد بن عبد�هلل �مل�سينــد10
تفرغ علمي

تخطيط عمر�ين – تخطيط �لنقل 
و��ستعمالت �لأر��سي

�أ. م�سارك -د.  مزيد م�سهور �لرتكـــاوي11
معار

�لتخطيط �حل�سري و�لإقليمي – 
�لنقل و�لتقنيات 

تخطيط عمر�ين�أ. م�سارك13د. حممد بن ح�سني �لرب�هيم12

�أ. م�سارك15د. طاهر عبد�حلميـد �لـــدرع13
تخطيط مدن – عمر�ن �يكولوجي 
�لأر��سي– تخطيط  – ��ستعمالت 

�سكني
�لت�سميم �لعمر�ين�أ. م�ساركد. عبد �هلل �لعابد14

�أ. م�ساعد -د.  �أحمد بن عبد�لكرمي �لعليــط15
معار

�لتخطيط و�لت�سميم �لعمر�ين - 
تخطيط وت�سميم �لأحياء �ل�سكنية

�أ. م�ساعد14د.  ح�سن بن عبد�لفتاح قــارئ16
تخطيط عمر�ين – �ملناهج 

و�لإجر�ء�ت للتخطيط – تخطيط 
�ملناطق �ملركزية وجتديدها
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النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

العبءال�ضـــــــــــــــــــــــــمم
التدري�ضي

املرتبة
التخ�ض�س الدقيقالعلمية

�أ. م�ساعد -د.  خالد بن عبد�لرحمن �لعوهلـي17
مكلف

��سرت�تيجيات و�سيا�سات �لتنمية 
و�لتخطيط

ت�سميم د�خلي�أ. م�ساعد18د.  يو�سف حممد �لباجـــوري18
�لإظهار �لعمر�ين بالكمبيوتر�أ. م�ساعد14د.  �إبر�هيــم حممـد �لبلــوز19

�أ. م�ساعد 3د. عبد�لعزيز بن نا�سر �لدو�سري20
مكلف

�لتخطيط �لعمر�ين و�لإقليمي و�لبيئي 
�ل�سامل

�أ. م�ساعد -د. عبد�لعزيز بن مهدي �أبو �سليمان21
معار

خطيط عمر�ين – �لت�سميم 
�لعمر�ين – تخطيط �ملناطق �ل�سكنية

�إد�رة وتنظيم �لفر�غ �لعمر�ين�أ. م�ساعد18د. �سمري نور �لدين �لوتار22
�إقت�ساد ح�سري و�إقليمي�أ. م�ساعد14د. عبد�هلل بن �أحمد �خليال23
ت�سميم عمر�ين�أ. م�ساعد17د. زياد  �حمد علم �لدين24

�أ. م�ساعد 2د. عبد �لله بن حممد �ملعيوف25
مكلف

تخطيط و�د�رة �ملر�فق �لعامة- 
�لتنمية �مل�ستد�مة

�أ. م�ساعد -د. �سامي بن عبد �هلل �لدبيخي26
تخطيط �لنقل �لعاممعار

تخطيط عمر�ين و ت�سميم عمر�ين�أ. م�ساعد18د. طارق جالل حبيب27
تخطيط عمر�ين�أ. م�ساعد17د. �مين عي�سى عبد �لعليم28

�أ. م�ساعد3د. ه�سام بن عبد �لرحمن �لفالح29
تخطيط �لنقل �لعاممكلف

جدول رقم )3( مت��ضط العبء التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�ضم التخطيط العمراين
للف�ضل الدرا�ضي الأول من العام اجلامعي 1433/1432هـ

املرتبة
الن�ضبةالعددالعلمية

مت��ضط
العبء التدري�ضي 

)وحدة(
عدد الطالبعددال�ضعب

يف ال�ضعب
مت��ضط

عدد الطالب
يف ال�ضعب

30143544213 %6��ستاذ
15101113012 %3��ستاذ م�سارك
5512،25250710 %11��ستاذ م�ساعد

1001298107911 %20املجم�ع



11التقرير السنوي لقسم التخطيط العمراني للعام 1433/1432 هـ
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جدول رقم )4( مت��ضط العبء التدري�ضي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�ضم التخطيط العمراين
للف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام اجلامعي 1433/1432هـ

املرتبة
الن�ضبةالعددالعلمية

مت��ضط
العبء التدري�ضي 

)وحدة(
عدد الطالبعددال�ضعب

يف ال�ضعب
مت��ضط

عدد الطالب
يف ال�ضعب

36.412.33641812 %8��ستاذ
9.1149639.1 %2��ستاذ م�سارك
12،75768412 54.5 %12��ستاذ م�ساعد

10012.6102116511.5 %22املجم�ع

ومن �جلد�ول �ل�سابقة تت�سح �أن هناك حاجة �لكبرية لزيادة �أع�ساء هيئة �لتدري�س ملو�كبة �لطلب 
�لفاعل يف خدمة  و�لإ�سهام  �لعليا،  �لدر��سات  بر�مج  و�لتو�سع يف  �لق�سم  على  �لطالب  �ملتز�يد من 
�جلامعة و�ملجتمع، ودعم �لن�ساط �لبحثي لأع�ساء هيئة �لتدري�س، ودعم عملية �لعتماد �لأكادميي 

لرب�مج �لق�سم.
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�سارك �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم بجملة من �لن�ساطات و�ملحا�سر�ت د�خل �لكلية و�لتي ميكن 
تلخي�سها كما يلي:

قام �لق�سم خالل �لف�سل �لدر��سي �لول 1432-1433 هـ بتنظيم حما�سر�ت عامة تطرق . 1
�إىل جملة من �ملو�سوعات �لعمر�نية وقد ت�سمنت �ملحا�سر�ت �لتالية:

Ó .معايري �لتخطيط يف نيوزيالند� – د. حممد عمر�ن

Ó .إعادة �عمار و�سط مدينة بريوت – د. �إبر�هيم بلوز�

م�ساركة كافة �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم بقافلة �لتعليم �لإلكرتوين و�لتي نظمتها عمادة . 2
و�لتي  1433/4/17هـ  بتاريخ  و�لتخطيط  �لعمارة  كلية  مع  بالتعاون  �لإلكرتوين  �لتعليم 

ت�سمنت �لفعاليات �لتالية:

Ó .أ�سا�سيات نظام �إد�رة �لتعليم �لإلكرتوين�

Ó .لتقييم يف نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين�

Ó .إد�رة �لف�سول �لإفرت��سية�

Ó .Course Lab تطوير �ملحتوى �لإلكرتوين با�ستخد�م
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1433/6/3هـ . 3 بتاريخ  و�ملنتزهات  �حلد�ئق  وت�سميم  تن�سيق  عن   )36( �لعلمي  �للقاء 
�ملو�فق 2012/4/24م و�لذي ت�ست�سيفة كلية �لعمارة و�لتخطيط وبالإ�سرت�ك مع �جلمعية 
على  ت�ستمل  �ملحا�سر�ت  من  مبجموعة  �لق�سم  ي�سارك  حيث  �لزر�عية،  للعلوم  �ل�سعودية 

�ملحاور �لتالية:

Ó .لت�سميم �لبيئي لل�سو�رع يف �ملدن �ل�سحر�وية – �أ.د عمر بن �سامل باهمام�

Ó  .أ.د�  - باملدن   �لرئي�سية  لل�سو�رع  �لعمر�ين  �لتن�سيق  يف  ودورها  �خل�سر�ء  �مل�سطحات 
�أ�سامة �سعد خليل.

Ó .حلديقة كفر�غ عمر�ين – د. طارق جالل حبيب�
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الن�ضاطات البحثية والرتجمات

باهمام . 1 �سامل  بن  عمر  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  تقدم 
يف  �لعاملي  �لبيئة  معماريي  ملتقى  يف  ببحث  بامل�ساركة 
لت�سميم  �لبيئية  )�لعتبار�ت  بعنو�ن  �أفريقيا  جنوب 
�لعربية  �ململكة  جتربة  و�ملحميات،  �لوطنية  �ملنتزهات 

�ل�سعودية(. جنوب �فريقيا، �سبتمرب 2012م.

مالئمة . 2 �ملدن  جعل  كتاب  من  �لثانية  �لطبعة  �أ�سد�ر 
ل�ساكنيها. ترجمة �لأ�ستاذ �لدكتور عمر بن �سامل باهّمام، 

طباعة جامعة �مللك �سعود،2012م.

عام . 3 بعد  "�لتخطيط  كتاب  من  �لأوىل  �لطبعة  �إ�سد�ر 
�ملعيوف،  حممد  بن  عبد�لإله  �لدكتور  ترجمة   ،"2000

طباعة جامعة �مللك �سعود،2012م.

و�لت�سميم . 4 "�لتخطيط  كتاب  من  �لأوىل  �لطبعة  �إ�سد�ر 
�لدكتور عبد�لإله  تاأليف  �أ�س�س ومبادئ عامة،  �لعمر�ين: 
عبد�لعزيز  حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �ملعيوف،  حممد  بن 
�لدكتور  �إبر�هيم،  ح�سن  حممد  �لدكتور  عبد�حلميد، 
طاهر عبد�حلميد �لدرع، �لدكتور �إبر�هيم حممد �لبلوز، 

�لدكتور �سيد حممد �سيد �أحمد

على . 5 حاليًا  �لدين  علم  �أحمد  زياد  �لدكتور  �سعادة  يعمل 
و�ملتوقع  كون  لند�  للموؤلف  �لأر�س  تطوير  كتاب  ترجمة 

�لإنتهاء منه يف عام 2013م.



15التقرير السنوي لقسم التخطيط العمراني للعام 1433/1432 هـ

األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس

التفرغ العلمي:

متتع خالل هذ� �لعام ---- �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم باأجازة تفرغ علمي خالل للف�سل �لدر��سي 
---- للعام ----- حيث ناق�س �لق�سم �لتقارير �ملقدمة 

تقرير �سعادة �ل�ستاذ �لدكتور/ خالد بن �سكيت عن �إجازة �لتفرغ �لعلمي �لتي قام بها خالل . 1
�لف�سل �لول 1431/1431هـ  وملدة ف�سل در��سي و�حد من �لعام �لدر��سي 1432/1431هـ.

�أو�سى �ملجل�س يف جل�سته �ل�ساد�سة باملو�فقة على ح�سول �سعادة �لدكتور/ عمر بن �سامل . 2
ف�سل  ملدة  وذلك  )د�خلي/خارجي(.  علمي  تفرغ  �إجازة  على  بالق�سم،  �لأ�ستاذ  باهمام، 

در��سي و�حد بدءً� من �لف�سل �لدر��سي �لأول 1434/1433هـ

حتكيم اأبحاث ور�ضـائل علمية

م�ساركة �سعادة �أ.د. �أ�سامة �سعد خليل �إبر�هيم بتحكيم ر�سائل �ملاج�ستري �لتالية:

للطالب . 1 �لقطاع �خلا�س،  بال�سر�كة مع  �لإ�سكان  تنمية م�ساريع  بعنو�ن:  �ملاج�ستري  ر�سالة 
عبد �لرحمن د�ب�س �حلربي.

للطالب/ . 2 �مل�ستد�مة مبنطقة جاز�ن".  �ل�سياحية  �لتنمية  �ملاج�ستري بعنو�ن: فر�س  ر�سالة 
رمزي بن هادي دغريري.
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�لريا�س، . 3 مدينة   – در��سية  حالة  �ل�سامل:  �لعقاري  �لتطوير  بعنو�ن:  �ملاج�ستري  ر�سالة 
للطالب/ حممد جازي �لعتيبي.

"�لعتبار�ت �لتخطيطية للتنمية �ل�سياحية باملناطق �لتاريخية . 4  ر�سالة �ملاج�ستري بعنو�ن: 
�حلربي. عامر  بن  ند�ء  �لتاريخية" للطالب/   �لدرعية  در��سية:  – حالة 

م�ساركة �سعادة �أ.د. ع�سام �لدين حممد عثمان بتحكيم ر�سائل �ملاج�ستري و�لبحوث �لعلمية �لتالية:

كلية . 1 و�لتخطيط،  �لعمارة  فرع  �سعود  �مللك  للن�سر ملجلة جامعة  حتكيم بحث علمي مقدم 
�لعمارة و�لتخطيط، جامعة �مللك �سعود، �لريا�س، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، يناير 2012م.

حتكيم م�سروع بحثي مقدم للح�سول على دعم من كر�سي �لأمري حممد بن فهد للدر��سات . 2
�حل�سرية و�لإقليمية، كلية �لعمارة و�لتخطيط، جامعة �لدمام، فرب�ير 2012م.

احل�ض�ر وامل�ضاركة يف امل�ؤمترات والندوات وور�س العمل

ميكن  و�لتي  بالق�سم،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  بها  قام  �لتي  �لن�ساطات  من  جملة  �لعام  هذ�  �سهد 
تلخي�سها ح�سب ما متت مناق�سته يف جمال�س �لق�سم، كما يلي:

�أو�سى جمل�س �لق�سم باملو�فقة على �لتقرير �ملقدم من �سعادة �لدكتور/ �سامي بن عبد �هلل . 1
�لدبيخي ، �ل�ستاذ �مل�ساعد بالق�سم حول ح�سوره لندوة �ملالية لغري �ملدر�ء �ملاليني و�لتي 

عقدت يف مدينة جوهان�سبريج بجنوب �أفريقيا، خالل �لفرتة من 26-30/ 8/ 1432هـ .

مو�فقة جمل�س �لق�سم على ح�سور �سعادة �لدكتور/ عبد�لله بن حممد �ملعيوف �ل�ستاذ . 2
"�لبيئة �ملبنية" و�لذي �سيعقد مبدينة �سيكاغو بالوليات �ملتحدة  �مل�ساعد بالق�سم موؤمتر 
�لمريكية يف �لفرتة 2-1432/12/3هـ �ملو�فق 29-2011/10/30م . كما �أو�سى �ملجل�س 
باملو�فقة على �لتقرير �ملقدم من �سعادة �لدكتور/ عبد�لله بن حممد �ملعيوف ، و�ملتعلق 

بح�سوره موؤمتر "�لبيئة �ملبنية".

مو�فقة جمل�س �لق�سم على ح�سور �سعادة �لدكتور/ م�ساعد بن عبد�هلل �مل�سيند �ل�ستاذ . 3
�أجنلو�س  لو�س  مبدينة  عقد  و�لذي  2012م  للتخطيط  �لوطني  �ملوؤمتر  بالق�سم  �مل�سارك 

بالوليات �ملتحدة �لمريكية يف �لفرتة 22-1433/5/25هـ.
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مو�فقة جمل�س �لق�سم يف جل�سته �خلام�سة على �لتقرير �ملقدم من �سعادة �لدكتور/ عمر . 4
بن �سامل باهمام ، �ل�ستاذ بالق�سم حول ح�سوره موؤمتر "جمعية معماري �لبيئة �لمريكية 
" و�لذي عقد يف مدينة �سان دييغو بالوليات �ملتحدة �لمريكية، خالل �لفرتة من 4-1/ 

10/ 1432هـ.

بن عبد . 5 �لدكتور/ في�سل  �سعادة  �ل�ساد�سة على ح�سور  �لق�سم يف جل�سته  مو�فقة جمل�س 
�لعزيز �ملبارك، �ل�ستاذ بالق�سم موؤمتر "�إحتاد �ملخططني �لمريكيني " و�لذي �سيقام يف 
مدينة لو�س �أجنلو�س بالوليات �ملتحدة �لمريكية، خالل �لفرتة من 22-25/ 5/ 1433هـ 

�ملو�فق 14-2012/4/17م.

ح�سور وم�ساركة �سعادة �أ.د. ع�سام �لدين حممد عثمان يف �مللتقى �ل�سنوي �لأول للتدري�س . 6
�جلامعي، عمادة تطوير �ملهار�ت، جامعة �مللك �سعود، �لريا�س، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
11-12 �سبتمرب2011م، 13-14 �سو�ل 1432هـ؛ و�أي�سًا �مل�ساركة باحل�سور يف ور�سة عمل 
و�لأوربية،  �لمريكية  �لتجربة   - �لعليا  �لدر��سات  تطوير  "�لجتاهات �حلديثة يف  بعنو�ن 
عمادة �لدر��سات �لعليا، جامعة �مللك �سعود، �لريا�س، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 1-2 مايو 

2012م، 10-11 جمادي �لخرة 1433هـ.

الإ�ضت�ضارات اخلارجية والإعارات والتكاليف 

�أطلع جمل�س �لق�سم يف جل�سته �لثالثة على �خلطاب �ملقدم من وز�رة �لتعليم �لعايل و�ملت�سمن . 1
رغبة �لوز�رة يف متديد �ل�ستفادة من خدمات �سعادة �لدكتور/ �أحمد بن عبد �لكرمي �لعليط 
�لأ�ستاذ �مل�ساعد بالق�سم كم�ست�سار متفرغ  ملدة عام �عتبارً� من 1432/07/21 هـ. وبعد 
ل�سعادة  �لإ�ست�ساري  �لعقد  باملو�فقة على متديد  �لق�سم  �أو�سى جمل�س   ، �ملو�سوع  مناق�سة 
�لدكتور/ �أحمد بن عبد �لكرمي �لعليط ملدة عام �عتبارً� من 1432/07/21 هـ ، و�إ�ستثنائه 

من �سرط �لن�سبة.

�أطلع �ملجل�س يف جل�سته �لر�بعة على �لكتاب �ملقدم من وز�رة �لتعليم �لعايل ورغبة �لوز�رة . 2
يف متديد�ل�ستفادة من خدمات �سعادة �لدكتور/ عبد�لعزيز بن مهدي �أبو �سليمان �لأ�ستاذ 
�مل�ساعد بالق�سم للعمل بامللحقية �لثقافية يف بريطانيا  ملدة عام �عتبار� من 1432/10/12 
هـ. وبعد مناق�سة �ملو�سوع ، �أو�سى جمل�س �لق�سم باملو�فقة على متديد �لعقد �ل�ست�ساري 
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ل�سعادة �لدكتور/ عبد�لعزيز بن مهدي �أبو �سليمان ملدة عام �عتبار� من 1432/10/12 هـ ،

�أو�سى �ملجل�س بجل�سته �ل�ساد�سة باملو�فقة على جتديد تكليف �سعادة �ل�ستاذ �لدكتور/ في�سل . 3
بن عبد�لعزيز �ملبارك ، �ل�ستاذ بالق�سم للعمل كم�ست�سار غري متفرغ ل�سمو رئي�س �لهيئة �لعامة 

لل�سياحة و�لثار ملدة �ستة �أ�سهر �إعتبارً� من 1433/1/1هـ وفقًا لكتاب �لهيئة �ملرفق.

�أو�سى �ملجل�س بجل�سته �ل�ساد�سة باملو�فقة على متديد �لعقد �ل�ست�ساري ل�سعادة �لأ�ستاذ . 4
�لدكتور/ �سالح بن عبد �لعزيز �لفوز�ن مع وز�رة �لتعليم �لعايل للعمل لديهم كم�ست�سار 

متفرغ ملدة عام �عتبار� من 1433/3/5 هـ، و��ستثنائة من �سرط �لن�سبة.

ناق�س �ملجل�س �إحالة �سعادة عميد �لكلية على كتاب مدير عام �سئون �أع�ساء هيئة �لتدري�س . 5
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  كتاب  بخ�سو�س  1433/04/25هـ  بتاريخ   17068 رقم  و�ملوظفني 
�ملو�فقة  طلب  �ملت�سمن  1433/4/13هـ  بتاريخ   208064 رقم  �ملكرمة  مكة  منطقة  �أمري 
على تكليف �سعادة �لدكتور/ ه�سام بن عبد �لرحمن �لفالح �لأ�ستاذ �مل�ساعد بالق�سم للعمل 
باإمارة منطقة مكة �ملكرمة  �عتبار� من 1433/07/01 هـ. وبعد مناق�سة �ملو�سوع �أو�سى 
�لأ�ستاذ  �لفالح  �لرحمن  عبد  بن  ه�سام  �لدكتور/  �سعادة  تكليف  على  باملو�فقة  �ملجل�س 
�مل�ساعد بالق�سم للعمل باإمارة منطقة مكة �ملكرمة �إعتبار� من 1433/07/01هـ وملدة عام، 
و��ستثنائه من �سرط �لن�سبة ، مع عدم نقل خدماته لإمارة منطقة مكة �ملكرمة.كما �أو�سى 
نحو  و�لتوجيه  بالنظر  للتف�سل  �لكلية  عميد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  ل�سعادة  �لأمر  برفع  �ملجل�س 

�تخاذ �لالزم يف هذ� �ل�ساأن.
مدة الإعارةاجلهه التي يعمل فيهاال�ظيفهرتبته العلميها�ضم ع�ض� هيئة التدري�سم
عام و�حدوز�رة �لتعليم �لعايلم�ست�سار متفرغ�أ�ستاذ م�ساعد�أحمد بن عبد �لكرمي �لعليط1
عام و�حد�مللحقية �لثقافية- بريطانيا........�أ�ستاذ م�ساعدعبد�لعزيز بن مهدي �أبو �سليمان2
�سته �أ�سهر�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لثارم�ست�سار غري متفرغ�أ�ستاذفي�سل بن عبد�لعزيز �ملبارك3
عام و�حدوز�رة �لتعليم �لعايلم�ست�سار متفرغ�أ�ستاذ�سالح بن عبد �لعزيز �لفوز�ن4
عام و�حد�إمارة منطقة مكه �ملكرمة........�أ�ستاذ م�ساعده�سام بن عبد �لرحمن �لفالح5
........وكالة �جلامعة للم�ساريع........�أ�ستاذ م�ساركم�ساعد بن عبد�هلل �مل�سينــد6
........................�أ�ستاذ م�ساركمزيد م�سهور �لرتكـــاوي7
........................�أ�ستاذ م�ساعدخالد بن عبد�لرحمن �لعوهلـي8
........جامعة �لبحرين �ملفتوحه........�أ�ستاذ م�ساعد�سامي بن عبد �هلل �لدبيخي9
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األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس

�أهم ما متت مناق�سته خالل �لعام �جلامعي 1433/1432هـ، د�خل جل�سات جمل�س �لق�سم وتخ�س 
�ل�سئون �لأكادميية هو مو�سوع �لعتماد �لأكادميي و�لتح�سري له. 

وقد عملت جلان �لعتماد �لأكادميي �ملختلفة بالق�سم منذ بد�ية �ل�سنة �لدر��سية �حلالية )1432-
1433هـ( على �إعد�د متطلبات �لتقدم لنيل �لعتماد �لأكادميي �لوطني. ويف هذ� �لطار، فقد �أجنزت 

�للجان �لدر��سات و�ملتطلبات �لتالية:

�إعد�د خطة عمل منا�سبة لجناز كافة �ملتطلبات.. 1

�أكادميية باجلامعة و�أخرى من خارج �جلامعة من . 2 �لذ�تي لق�سام  �لتقومي  در��سة تقارير 
�أجل �ل�ستفادة منها.

بالكلية وح�سور . 3 �لتطوير و�جلودة باجلامعة ومع وكالة �جلودة  �لت�ساور مع خرب�ء عمادة 
�للقاء�ت �لالزمة من �أجل �إجناز �لأعمال �ملطلوبة.

حممد، . 4 عمر�ن  و�لدكتور  هاك  غاري  بروف�سور  �خلارجني  �ملحكمني  لتو�سيات  �لإ�ستجابة 
�لذين قامو� مبر�جعة وتقييم برنامج �لق�سم، و�إدر�ج هذه �لتو�سيات �سمن تقارير �لتقومي 

�لذ�تي.
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طلبة . 5 من  �لق�سم  يف  �لتعليمية  �لعملية  �أطر�ف  خمتلف  طالت  �ساملة  م�سوحات  �إجر�ء 
و�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�إد�ريني، بال�سافة �ىل �خلريجني و�أرباب �لعمل و�لقيام بتحليل 
هذه �مل�سوحات و��ستخال�س �لنتائج وذلك من �أجل تقييم خمرجات �لتعليم للق�سم ودعم 

ملفات �لعتماد �لكادميي بالبيانات و�لرب�هني �ملطلوبة.

�إجناز تقارير تو�سيف �لربنامج ومقرر�ته.. 6

�إجناز �لتقارير �ل�سنوية للربنامج ومقرر�ته.. 7

�إجناز تقرير موؤ�سر�ت �لأد�ء للق�سم ومقارنة �أهم �ملوؤ�سر�ت برب�مج مرجعية عاملية.. 8

�خلارجي . 9 �ملحكم  بها  �أو�سى  �لتي  تلك  �سملت  �لعاملية  �ملرجعية  �لرب�مج  تقرير  �إجناز 
بروف�سور غاري هاك ومقارنتها مع برنامج �لبكالوريو�س يف �لتخطيط و�لت�سميم �لعمر�ين 

للق�سم.

�إجناز تقريري �لتقومي �لذ�تي.. 10

 ت�سكيل �للجنة �لإ�ست�سارية لربنامج �لتخطيط و�لت�سميم �لعمر�ين.. 11

 �إ�ستيفاء كافة �ملحكات لطلب �لتاأهيل للتقدم بطلب �حل�سول على �لإعتماد �لرب�مج من . 12
�لهيئة �لوطنية لالعتماد �لكادميي.

ملفات  �إجناز  على  �لإ�سر�ف  على  بالق�سم  �لكادميي  �لعتماد  جلان  عملت  ذلك،  �ىل  وبال�سافة 
�ملقرر�ت للمو�د �لتي جرى تفعيلها يف �لف�سل �لدر��سي �لول من �لعام �لدر��سي �حلايل و�لتاأكد من 

حتقيقها للمتطلبات كافة.

�أما على �سعيد �لعتماد �لكادميي �خلارجي، فقد تابعت �للجنة �ت�سالتها مع �جلهات �لدولية. وقد 
جرى موؤخرً� �لتو��سل مع �مللحقية �لثقافية ب�سفارة جمهورية �ملانيا �لحتادية وذلك لبحث �مكانية 
�أهمية  �إىل  بالإ�سافة  �لكادميي. هذ�  �لعتماد  �لملانية وخرب�تها يف جمال  �لهيئات  �ل�ستفادة من 
متابعة �لتو��سل مع �لربوف�سور غاري هاك حيث يقوم بالبحث عن �أمكانية �حل�سول على �لإعتماد 
�لأكادميي �خلارجي لرب�مج �لق�سم من هيئة �إعتماد بر�مج �لتخطيط )PAB( يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية، �إ�سافة �إىل �أهمية �لإت�سال بالهيئة �مللكية للتخطيط يف بريطانيا )RTPI( و�لبحث عن 

مدى �أمكانية ح�سول �لق�سم على �لإعتماد �لأكادميي �خلارجي من هذه �جلهة.
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ملخ�س نقاط الق�ة مل�ؤ�ضرات اأداء الق�ضم 

حر�س �لق�سم �سمن خطته �لأكادميية �جلديدة على �لتطوير و�لتح�سني �مل�ستمر لأد�ئه، حتت مظلة 
وكيل �لكلية للجودة و�لتطوير، و�لتي تتمثل بالنقاط �لتالية:

تر�بط وتو�فق ر�سالة �لق�سم و�أهد�فه مع ر�سالة و�أهد�ف �لكلية و�جلامعة.. 1

�لإعالن عن ر�سالة و�أهد�ف �لق�سم على م�ستوى �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة و�لتي تظهر . 2
بو�سوح يف �ل�سفحة �لرئي�سة ملوقع �لق�سم �سمن موقع كلية �لعمارة و�لتخطيط ويف دليل 

�لق�سم �جلديد.

تقدمي �لق�سم و�لكلية و�جلامعة لور�س عمل وحما�سر�ت توعوية على م�ستوى �لطلبة و�أع�ساء . 3
هيئة �لتدري�س و�لتي ت�ساهم يف �إثر�ء عمليات �سمان �جلودة بالق�سم.

تو��سل وتفاعل �أع�ساء هيئة �لتدري�س مع �إد�رة �لق�سم و�لكلية.. 4

تبنى �لق�سم، �سمن عملية �لإعتماد �لأكادميي، تقارير �سمان �جلودة �لتي �أعدتها �جلامعة.. 5

حتديد خمرجات �لتعلم ب�سكل و��سح وتقييم مدى تو�فقها مع ر�سالة �لق�سم.. 6

يف . 7 �ملقرر�ت  لكافة  �ل�سنوي  تقييمه  خالل  من  وذلك  �ملجتمع  ملتطلبات  �لق�سم  ��ستجابة 
�لربنامج و�إجر�ء �لتعديالت �لتي قد ير�ها �سرورية على بر�مج �لق�سم.

�مل�ستقبلية . 8 �لتوقعات  �لعمر�ين �سمن برناجمه، وذلك وفق  �لت�سميم  �لق�سم م�سار  �إدر�ج 
�لعربية  �ململكة  يف  �لعمل  �سوق  قبل  من  �لتخ�س�س  هذ�  على  �لطلب  �إزدياد  يف  و�ملتمثلة 

�ل�سعودية.

�إحتياجات . 9 تلبي  و�لتي  �أكمل وجه  �ملجهزة على  �لدر��سية  و�لقاعات  للمعامل  �لكلية  توفري 
�لق�سم.

 ��ستقطاب �لق�سم لنخبة مميزة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�حلا�سلني على درجة �لدكتور�ة . 10
و�أ�سحاب �خلربة �لطويلة يف جمال �لتخ�س�س.

وذلك من خالل . 11 للق�سم من خمتلف �جلهات  مادية  �إ�ستقطاب دخول  على  �لق�سم  قدرة   
تاأ�سي�س جمعيات علمية وكر��سي بحثية وبر�مج تدريبية وم�ساريع بحثية ممولة.
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جمالت التح�ضني لأداء الق�ضم
مر�جعة ر�سالة و�أهد�ف �لق�سم على نحو دوري ليتو�فق مع متطلبات �لإعتماد �لأكادميي.. 1
�أرتباط عملية �إتخاذ �لقر�ر�ت يف �لق�سم مع ر�سالة و�أهد�ف �لق�سم.. 2
�أد�ء . 3 لتح�سني عملية تنظيم و�سبط  �إد�ري و��سح وذلك  �لق�سم يف تطوير هيكل  �أ�ستمر�ر 

بر�جمه و�خلطط �لأكادميية و�لإد�رية.
تكون . 4 �جلودة  و�سمان  �لأكادميي  �لإعتماد  لأغر��س  للق�سم  مركزية  بيانات  قاعدة  توفري 

�ملتعلقة  �ملعلومات  �إ�سرتجاع  عملية  وت�سهل  �لإد�رية  �لتعامالت  كافة  تنظم  على  قادرة 
بالطلبة و�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملوظفني و�أية تعامالت �أخرى )د�خليًا و خارجيًا(.

مر�جعة وتعديل عملية حت�سني �جلودة لربنامج �لق�سم وذلك على �سوء خمرجات �لتعلم . 5
�ملطلوبة.

للتو��سل . 6 ذكية  �آلية  وتوفري  دوري  ب�سكل  �لعمل  و�أرباب  �خلريجني  �آر�ء  �إ�ستطالع  �سرورة 
معهم.

�أد�ء . 7 موؤ�سر�ت  ملقارنة  وذلك  �ملختارة  �ملرجعية  للرب�مج  مف�سلة  معلومات  توفر  �مكانية 
�لق�سم معها.

�حلاجة لتحديد خمرجات �لتعلم لكافة مقرر�ت �لربنامج.. 8
�سرورة حت�سن عملية تقييم �لطالب للمقرر�ت لت�سمل كافة مقرر�ت �لربنامج.. 9

 توفري مكتبة �لكلية مل�سادر معلومات رقمية تغطي �ملتطلبات �لتعليمية ملقرر�ت �لربنامج.. 10
 �حلاجة لتوفري �أماكن مالئمة لإجتماع �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة.. 11
وذلك . 12 �جلامعة  تنظمها  �لتي  �لتح�سينية  للرب�مج  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  ح�سور  �سعوبة   

لت�سارب مو�عيدها مع مو�عيد �ملحا�سر�ت.
لتو�كب . 13 �لكلية، بالأخ�س معامل �حلا�سب �لآيل  �لتح�سني ملعامل  �إ�ستمر�ر عملية   �سرورة 

و�لت�سميم  �لتخطيط  مقرر�ت  يف  �مل�ستخدمة  �لتخ�س�سية  �مل�ستمرللرب�مج  �لتطور 
�لعمر�ين، و�إيجاد �آلية و��سحة ل�سيانة �لأجهزة و�ملعد�ت.

 توفري خدمات لذوي �حلاجات �خلا�سة.. 14
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 �حلاجة لإعد�د خطة مالية تغطي متطلبات �لق�سم.. 15
 �حلاجة لتح�سني �لن�ساطات �لبحثية لأع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم.. 16
 �حلاجة لتوفري فر�س تعاون �لق�سم مع �جلهات �ملختلفة يف �ملجتمع يف �ملجالت �لبحثية . 17

وغريها و�لتي تعود باملنفعة على تطوير �لرب�مج بالق�سم.

خطة التح�ضني لأداء الق�ضم
حمالت �إعالنية ودعائية للتعريف بر�سالة و�أهد�ف و�أن�سطة �لق�سم. 1
�إجر�ء حمالت �إعالنية ودعائية للتعريف بر�سالة و�أهد�ف �لق�سم وبر�جمه، ويندرج �سمن . 2

ذلك:
وبالأخ�س . 3 �لق�سم  لرب�مج  �سنوي  ب�سكل  �لق�سم  ودليل  للطلبة  تعريفية  مطبوعات  جتهيز 

برنامج �لبكالوريو�س.
حما�سر�ت تعريفية لطلبة �ل�سنة �لتح�سريية و�لطلبة �جلدد بالكلية يف بد�ية كل ف�سل.. 4
�لطلبة . 5 حتفيز  و�أن�سطة  �لال�سفية  �لطالب  �أن�سطة  ت�سمل  و�لتي  �لق�سم  بان�سطة  �لتعريف 

على  و�أي�سًا  وموؤمتر�ت  بحثية  م�ساركات  من  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  و�أن�سطة  �ملتميزين، 
م�ستوى خدمة �ملجتمع، وذلك من خالل و�سائل �لإعالن وبالأخ�س ر�سالة �جلامعة.

تطوير معر�س د�ئم للم�ساريع �ملتميزة لطلبة �لق�سم يكون موؤ�سرً� ملخرجات �لتعليم للربنامج . 6
ويحقق �أهد�ف �لإعتماد �لأكادميي للق�سم.

تطوير قاعدة بيانات مركزية للق�سم، ويندرج �سمن ذلك:. 7
Ó  لد�خلية� �لق�سم  تعامالت  كافة  وحت�سر  تنظم  للق�سم  مركزية  بيانات  قاعدة  تطوير 

و�خلارجية وت�سمل �لتعامالت �لإد�رية بني �لق�سم و�لكلية و�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة، 
وتكون مربوطة مع قاعدة بيانات �لكلية و�جلامعة. و�إ�سافة �إىل ذلك فان �لهدف �لرئي�س 

لتطوير قاعدة �لبيانات للق�سم هو دعم عملية �إلإعتماد �لأكادميي للق�سم.
Ó  موظف �ملركزية،  �ملعلومات  قاعدة  لوحدة  خم�س�س  مكان  �ملطلوبة:  �لتجهيز�ت 

قاعدة  برنامج  لتطوير  متخ�س�سة  �سركة  مع  �لتو��سل  �ملعلومات،  باد�رة  متخ�س�س 
مزودة  �آيل  حا�سب  �أجهزة   4 و�جلامعة،  �لكلية  مع  �ملتبع  �لنظام  مع  يتو�فق  معلومات 
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االعتماد األكاديمي للقسم

بالرب�مج �مل�ساندة مثل بر�مج �حلماية من �لفريو�سات وبر�مج �مليكرو�سوفت �أوفي�س ... 
وطابعة ليزر ملونة، وما�سحة �سوئية عالية �لو�سوح، �آلة نا�سخة وم�ستلزمات �أخرى.

�لتو��سل مع �خلريجني و�أرباب �لعمل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، ويندرج �سمن ذلك:. 8
Ó  تطوير ر�بط �سمن �ملوقع �لإلكرتوين للق�سم يتم من خالله �لتو��سل مع  خريجني �لق�سم

و�أ�ستطالع �أر�ئهم فيما يتعلق بجودة مقرر�ت �لربنامج ومدى مالئمتها ملتطلبات �لعمل 
و�أمكانية  �ملخ�س�س  �ملوقع  �إىل  �خلريجني  دخول  ذلك  يت�سمن  كما  بها.  يكلفو�  �لتي 
�لت�سجيل و�إدخال �أو حتديث بياناتهم �آليًا. و�أي�سًا �إمكانية �حل�سول على تقارير وبيانات 

ونتائج �لإح�سائيات ب�سكل �آيل وفوري ت�ستخدم لإغر��س �لإعتماد �لأكادميي للق�سم.
Ó  لعمل� �أرباب  �لتو��سل مع  يتم من خالله  للق�سم  �لإلكرتوين  �ملوقع  تطوير ر�بط �سمن 

و�أ�ستطالع �آر�ئهم خ�سو�سًا فيما يتعلق بر�ساهم عن خمرجات �لق�سم من �خلريجني 
تفيد  �أية مقرتحات  وتقبل  �لق�سم  يوفرها  �لتي  للتخ�س�سات  �لعمل  �سوق  ومدى حاجة 
و�أمكانية  �ملخ�س�س  �ملوقع  �إىل  �لعمل  �أرباب  دخول  ذلك  يت�سمن  كما  �ملجال.  هذ�  يف 
�لت�سجيل و�إدخال �أو حتديث بياناتهم �آليًا. و�أي�سًا �إمكانية �حل�سول على تقارير وبيانات 

ونتائج �لإح�سائيات ب�سكل �آيل وفوري ت�ستخدم لإغر��س �لإعتماد �لأكادميي للق�سم.
ومقارنتها . 9 �لطلبة  حت�سيل  م�ستوى  من  للتحقق  منا�سبة  �آلية  تطوير   / �ملرجعية  �لرب�مج 

برب�مج مرجعية حمليًا وعامليًا، ويندرج �سمن ذلك:
Ó  يف و�لبحث  �ملرجعية  �لرب�مج  تقرير  يف  بها  �ملو�سى  و�لأق�سام  �جلامعات  مع  �لتو��سل 

�إيجاد �سيا�سات تعاون تتنا�سب مع متطلبات �لإعتماد �لأكادميي �لوطني و�خلارجي، وقد 
ي�سمل ذلك تطوير بر�مج مثل برنامج لتبادل �لطالب �أو برنامج لتبادل �خلرب�ت مثل 
دعوة �أ�ستاذ ز�ئر �أو حمكم خاجي لرب�مج �لق�سم �أو برنامج تعاون بحثي مع �أع�ساء هيئة 

�لتدري�س بالق�سم.
Ó  تنظيم زيار�ت لتلك �جلامعات و�لبحث يف �أمكانية توقيع مذكر�ت تفاهم ت�سهل يف عملية

�حل�سول على معلومات وبيانات لأهد�ف �ملقارنات �ملرجعية مع موؤ�سر�ت �أد�ء �لق�سم.
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بتاريخ . 1 عقدت  و�لتي  �لوىل  بجل�سته  �لعمر�ين  �لتخطيط  ق�سم  جمل�س  ناق�س 
�إد�رة  1433/1432هـ  كتاب مدير  1432/10/09هـ يف �لف�سل �لول من �لعام �لدر��سي 
مبتعث  بعثة  �إنهاء  حيال  �لق�سم  بر�أي  �لفادة  طلب  ب�ساأن  باجلامعة  �لب�سرية  �ملو�رد  تنمية 
بعثة  �إنهاء  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى  وقد  حممد.  ثابت  بن  عبد�لرز�ق   / �لق�سم 
بجامعة  �لتخطيط  تخ�س�س  وجود  لعدم  وذلك  حممد  ثابت  بن  عبد�لرز�ق  �ملبتعث/ 

�ليرلندية. دبلن 

�لول . 2 �لف�سل  يف  1432/10/29هـ  بتاريخ  عقدت  و�لتي  �لثانية  بجل�سته  �ملجل�س  �إطلع 
�إحالة  ب�ساأن  و�ملبتعثني  �ملعيدين  جلنة  تو�سية  على  هـ    1433/1432 �لدر��سي  �لعام  من 
رقم  �لعايل  �لتعليم  وزير  نائب  معايل  من  �خلطية  �لربقية  على  �جلامعة  مدير  معايل 
�ملهند�س/  �لق�سم   مبتعث  من  �ملقدم  بالطلب  �ملتعلقة  1432/10/28هـ  بتاريخ   46438
يف  �لدكتور�ه  مرحلة  يف  در��سته  ملو��سلة  �لفر�سة  �إتاحة  فيه  يلتم�س  �لز�مل  �سعد  بن  وليد 
درجة  على  ح�سوله  بعد  �ملو�قع  وتن�سيق  �لتخطيط  جمال  يف  بريطانيا  يف  مان�س�سرت  جامعة 
مو��سلة  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى  وقد  �لمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  من  �ملاج�ستري 
جامعة  و�أن  �سيما  �ملو�قع،  وتن�سيق  �لتخطيط  جمال  يف  �لدكتور�ه  ملرحلة  در��سته  �ملبتعث 

�لعايل. �لتعليم  وز�رة  من  بها  �ملو�سى  �جلامعات  من  مان�س�سرت 

رقم . 3 �لب�سرية  �ملو�رد  تنمية  �إد�رة  مدير  كتاب  على  �لثالثة  جل�سته  يف  �لق�سم  جمل�س  �أطلع 
بعثة  متديد  حول  �لق�سم  مبرئيات  �لفادة  طلبه  �ملت�سمن  1432/11/05هـ  بتاريخ   47620
2012/4/30م  نهاية  حتى  �سهرً�  ع�سر  �إحدى  ملدة  �لثابت  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ملهند�س/ 
كا�سل  نيو  جامعة  من  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�سوله  متطلبات  �إنهاء  من  يتمكن  حتى 
�أو�سى  فقد  بالق�سم،  و�ملبتعثني  �ملعيدين  جلنة  تو�سية  على  �لطالع   وبعد  بربيطانيا. 
ع�سر  �إحدى  ملدة  �لثابت  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ملهند�س/  بعثة  متديد  على  باملو�فقة  �ملجل�س 
درجة  على  ح�سوله  متطلبات  �إنهاء  من  يتمكن  حتى  2012/4/30م  نهاية  حتى  �سهرً� 

. �لدكتور�ه 

�لر�بعة . 4 جل�سته  يف  �ملجل�س  �أو�سى  فقد  بالق�سم،  و�ملبتعثني  �ملعيدين  جلنة  تو�سية  على  بناًء 
درجة  على  للح�سول  �لز�مل  �سعد  بن  وليد  �ملهند�س/  بعثة  ��ستمر�ر  على  باملو�فقة 
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�لتخطيط  جمال  يف  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �ساوثرن  تك�سا�س  جامعة  من  �لدكتور�ه 
  . 2011/8/4م  من  �عتبارً�  �سنو�ت  �أربع  وملدة  �لبيئية  و�ل�سيا�سة  �لعمر�ين 

يف . 5 رغبته  مبديًا  بالق�سم  �ملعيد  �ل�سيعري  نا�سر  بن  �ملهند�س/حمد  من  �ملقدم  �لطلب 
بالبعثة  �للتحاق  وياأمل يف  �لدكتور�ه،  ملرحلة  �لعمر�ين  �لت�سميم  در��سته يف جمال  �إكمال 
 Graduate مثل:  �لمتحانات  لبع�س  و�لتقدم  للتح�سري  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�جلامعات  �إحدى  من  قبول  على  �حل�سول  له  ليت�سنى   )  Record Examirction )GRE
�ملهند�س/ يرغب  �ل�سياق  هذ�  ويف  �سعود  �مللك  جامعة  ِقبل  من  بها  �ملعرتف  �لمريكية 
 University Of كاليفورنيا  جنوب  بجامعة  باللغة  �خلا�س  باملركز  �للتحاق  يف  حمد 
�لأمريكية  �ل�سفارة  ِقبل  من  در��سية  تاأ�سرية  �إ�سد�ر  من  ليتمكن   Southern California

�لدكتور�ه. قبول  على  �حل�سول  قبل  ��سهر  �ستة  وملدة  �ملرفقة  �لقبول  ر�سالة  بح�سب 

للمو�فقة . 6 �لب�سري   عبد�هلل  بن  �ملهند�س/�أحمد  باأيرلند�  �لق�سم  مبتعث  من  �ملقدم  �لطلب 
مدينة  جلامعة  �لتابع  �للغة  مركز  يف  �أ�سهر  �ستة  ملدة  �للغة  لدر��سة  �إبتعاثه  متديد  على 
�ملاج�ستري.  لدر��سة  قبول  على  �حل�سول  من  ليتمكن  2012م   يناير  من  �إبتد�ًء  دبلن 
بن  �ملهند�س/�أحمد  باأيرلند�  �لق�سم  مبتعث  بعثة  متديد  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى 
ملدة  �للغة  لدر��سة  باأيرلند�  دبلن  مدينة  جلامعة  �لتابع  �للغة  مركز  �إىل  �لب�سري  عبد�هلل 

2012م.  يناير  من  �إبتد�ًء  ��سهر  �ستة 

على . 7 للمو�فقة  بالق�سم  �ملعيد  �لدلبحي  خملد  بن  �ملهند�س/�سلمان  من  �ملقدم  �لطلب 
�ملتحدة  باململكة  كاردف  جامعة  من  قبول  على  ح�سوله  بعد  �ملاج�ستري  لدر��سة  �بتعاثه 
و�لتنمية  �لدويل  �لتخطيط  تخ�س�س  يف  و�لقاليم  �ملدن  لتخطيط  كاردف  كلية  يف 
 Cardiff School of City and Regional Planning - International Planning(
بن  �ملهند�س/�سلمان  �إبتعاث  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى  فقد   .)& Development
لدر��سة  �أعاله  �إليه  �مل�سار  �لتخ�س�س  يف  بربيطانيا  كاردف  جامعة  �إىل  �لدلبحي  خملد 

. باجلامعة  �خلا�س  �للغة  ل�سرط  �إ�ستيفائه  �سرورة  مع  �ملاج�ستري 

على . 8 للمو�فقة  بالق�سم  �ملعيد  حممد  ثابت  بن  �ملهند�س/عبد�لرز�ق  من  �ملقدم  �لطلب 
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�ملتحدة  بالوليات  �حلكومية  �أريزونا  جلامعة  �لتابع  �ملعهد  من  �للغة  لدر��سة  �بتعاثه 
باجلامعة  يوجد  �أنه  علمًا  2012/5/16م  من  بد�ية  قبول  على  ح�سل  �أنه  حيث  �لمريكية 
�ملجل�س  �أو�سى  �إليه.  �لن�سمام  يف  ويرغب  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  يف  ماج�ستري  برنامج 
�ملعهد  من  �للغة  لدر��سة  حممد  ثابت  بن  عبد�لرز�ق  �ملهند�س/  �إبتعاث  على  باملو�فقة 
�ملاج�ستري  لدر��سة  متهيدً�  �لمريكية  �ملتحدة  بالوليات  �حلكومية  �أريزونا  جلامعة  �لتابع 

�جلامعة. بنف�س  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  يف 

جدول رقم )4(: قائمة باأ�ضماء املعيدين بق�ضم التخطيط العمراين
والذين متت امل�افقة على ابتعاثهم خالل العام الدرا�ضي 1433/1432هـ

الـــــدرجــــةجـــهـــة الإبــتــعــــــاثال�ضـــــــــــــــمم
ماج�ستريجامعة �أريزونا �حلكومية بالوليات �ملتحدة �لمريكيةعبد�لرز�ق بن ثابت حممد1
دكتور�هجامعة مان�س�سرت يف بريطانياوليد بن �سعد �لز�مل2
دكتور�هجامعة نيو كا�سل بربيطانياعبد�هلل بن �أحمد �لثابت3
دكتور�هجامعة تك�سا�س �ساوثرن بالوليات �ملتحدة �لأمريكيةوليد بن �سعد �لز�مل4
دكتور�هجامعة جنوب كاليفورنياحمد بن نا�سر �ل�سيعري5
ماج�ستريجلامعة مدينة دبلن�أحمد بن عبد�هلل �لب�سري  6
ماج�ستريجامعة كاردف باململكة �ملتحدة�سلمان بن خملد �لدلبحي7
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بلغ عدد �ملنتظمني يف �لدر��سة بالق�سم من طالب �لدر��سات �لعليا )درجة �ملاج�ستري( لهذ� �لعام 
------- طالًبا، مق�سمني على بر�مج �لق�سم كالأتي:

Ó برنامج �لتخطيط �لعمر�ين
Ó برنامج �لت�سميم �لعمر�ين
Ó برنامج �لتطوير �لعقاري

أ 23 طالبًا منهم يف مرحلة �ملقرر�ت �لنظرية، )9( يف �مل�ستوي �لر�بع، و)10( يف �مل�ستوي 	.
�لثاين، )4( غري م�سجلني.

 37 طالبا �أنهو� �ملقرر�ت �لنظرية، )2( ناق�سا �لر�سالة ويقومان بعمل �لتعديالت �ملطلوبة، 	.أ
)16( م�ستمرون يف �إعد�د �لر�سالة، )5( طلبو� تاأجيل �لدر��سة، )14( مف�سلون �أو طوي 

قيدهم.

ونظرً� لأهمية رعاية طالب �لدر��سات �لعليا و�لهتمام ب�سئونهم فقد �سكل �لق�سم منذ مطلع �لعام 
�ملو�سوعات  وعر�س  بالق�سم  �لعليا  �لدر��سات  باأمور طالب  يتعلق  ما  كل  لدر��سة  جلنه متخ�س�سة 

�ملتعلقة بهم، على جمل�س �لق�سم للنظر فيها. وفيما يلي �أهم �لتو�سيات �لتي �أقرها �ملجل�س.

11 �لدر��سي 1432/ . �لعام  �لول من  �لف�سل  الأوىل: )بتاريخ 1432/10/09هـ يف  اجلل�سة1
1433هـ(

Ó  لرحمن� عبد  بن  بالق�سم/فهد  �لعليا  �لدر��سات  طالب  منح  على  باملو�فقة  �لتو�سية 
�لدر��سي  للعام  �لول  �لف�سل  بنهاية  ينتهي  �إ�سافيًا  ف�ساًل  �سالح )427121599(  بن 
�أن �لطالب  لتقرير م�سرفه �لكادميي  �لذي يو�سح  فيه  . وذلك وفقا  1433/1432هـ 
�كمال  له  يت�سنى  حتى  ذلك  و  �لر�سالة،  كتابة  من   %  90 و�أكمل  �ملقرر�ت  جميع  �أنهى 

متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري.

Ó  لكريدي�س� فهد  بن  بالق�سم/بندر  �لعليا  �لدر��سات  باملو�فقة على منح طالب  �لتو�سية 
)426121564( �سنة �إ�سافية تنتهي بنهاية �لف�سل �لثاين للعام �لدر��سي 1433/1432هـ 
. وذلك وفقا لتقرير م�سرفه �لكادميي  �لذي يو�سح  فيه �أن �لطالب �أنهى جميع �ملقرر�ت 
و �أكمل �لبحث مبان�سبته 10%  ومن كتابة �لر�سالة ما ن�سبته 20% ، و ذلك حتى يت�سنى له 

�كمال متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري.
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Ó  لتو�سية باملو�فقة على منح طالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم/�أحمد بن حممد �ل�سايعي�
)428121718( �سنة �إ�سافية تنتهي بنهاية �لف�سل �لثاين للعام �لدر��سي 1433/1432هـ 
. وذلك وفقا لتقرير م�سرفه �لكادميي  �لذي يو�سح  فيه �أن �لطالب �أنهى جميع �ملقرر�ت 
و �أكمل �لبحث مبان�سبته 70%  ومن كتابة �لر�سالة ما ن�سبته 60% ، و ذلك حتى يت�سنى له 

�كمال متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري.

Ó  د�ب�س بالق�سم/عبد�لرحمن  �لعليا  �لدر��سات  طالب  منح  على  باملو�فقة  �لتو�سية 
�لدر��سي  للعام  �لثاين  �لف�سل  بنهاية  تنتهي  �إ�ستثنائية  �سنة   )427121601( �حلربي 
جميع  �أنهى  �لطالب  �أن  فيه  �لكادميي   م�سرفه  لتقرير  وفقا  وذلك   . 1433/1432هـ 
�ملقرر�ت و �أكمل �لبحث مبان�سبته 90%ومن كتابة �لر�سالة ما ن�سبته 80% ، و ذلك حتى 

يت�سنى له �كمال متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري.

Ó  أفيد �سعادتكم بتو�سيتنا باملو�فقة على منح طالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم/م�سطفى�
للعام  �لثاين  �لف�سل  بنهاية  تنتهي  �إ�ستثنائية  �سنة  برناوي )426121567(  نور  حممد 
�لدر��سي 1433/1432هـ . وذلك وفقا لتقرير م�سرفه �لكادميي  �لذي يو�سح  فيه �أن 
�لطالب �أنهى جميع �ملقرر�ت و �أكمل 80% من �لبحث و من كتابة �لر�سالة ، و ذلك حتى 

يت�سنى له �كمال متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري.

Ó  أفيد �سعادتكم مبو�فقتنا  على تاأجيل �لقبول لطالب �ملنح يف �لدر��سات �لعليا / حممد�
حمود ح�سني �لح�سب )ميني �جلن�سية( )رقم جامعي بدون ( يف �لف�سلني �لدر��سيني 

�لول و�لثاين من �لعام �لدر��سي 1433/1432 هـ.

21 اجلل�سة1الثانية: )1432/10/29هـ - �لف�سل �لول من �لعام �لدر��سي 1433/1432هـ(.

Ó  حممد بن  ريان  �ملهند�س/  من  �ملقدم  �لطلب  �لعمر�ين  �لتخطيط  ق�سم  جمل�س  ناق�س 
�خلليتيت )430101307( بخ�سو�س �إعادة قيده بالدر��سات �لعليا يف برنامج �لتطوير 
�أربعة  ملدة  �لدر��سة  عن  �إنقطاعه  �إىل  �أدت  �لتي  عمله  ظروف  ب�سبب  وذلك  �لعقاري 
ف�سول للعامني 1430هـ ، 1431هـ. وبعد �لطالع على �لفقرة �لثانية من �ملادة �ل�سابعة 
و�لع�سرون من �لالئحة �ملوحدة للدر��سات �لعليا يف �جلامعات �ل�سعودية ، �أو�سى �ملجل�س 
باملو�فقة على �إعادة قيد �ملهند�س/ ريان �خلليتيت  )430101307( �إعتبار� من �لف�سل 

�لأول للعام �لدر��سي 1433/1432هــ .
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Ó  ملــــاج�ستري لطــــالب �لدر��سات �لعليا/ بندر بن فهد� �إطلع �ملجل�س على مقرتح ر�سالة 
�لكريدي�س )426121564(، بعنو�ن "�لبعاد �لن�سانية �لعمر�نية بالحياء �ل�سكنية �لغري 
خمططة مبدينة �لريا�س – حالة در��سية : حي �ل�سمي�سي". وبعد �لطالع على تو�سية 
ر�سالة  مقرتح  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى  بالق�سم،  �لعليا  �لدر��سات  على  �مل�سرف 
�ملاج�ستري �ملقدم من �لطالب بندر بن فهد �لكريدي�س مع  تعيني �سعادة �لدكتور /�سمري 

�لوتار �ل�ستاذ �مل�ساعد بالق�سم  م�سرفا رئي�سيا على �لطالب �ملذكور.

31 اجلل�سة1الثالثة:.
Ó  أو�سى �ملجل�س باملو�فقة على تاأجيل �لدر��سة لطالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم/ فار�س�

بن حممد �لقحطاين )430101314( للف�سل �لول 1433/1432هـ،  حيث �أنه متبقي له 
در��سة مقرر مقرر )510 د�ر ( �إد�رة �مللكيات �لعقارية بربنامج �لتطوير �لعقاري و�لذي 

يطرح فقط للدر��سة �لف�سل �لثاين من كل عام. 
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Ó  ناق�س �ملجل�س تقرير جلنة �ل�سر�ف على طالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم / ند�ء بن عامر
�حلربي )427121598( وجاهزيته ملناق�سة ر�سالة �ملاج�ستري و�لتي بعنو�ن "�إعتبار�ت 
�لتخطيط �ل�سياحي للمناطق �لتاريخية- �لدرعية �لتاريخية كحالة در��سية". وقد �أو�سى 
�ملجل�س باملو�فقة على ت�سكيل جلنة �ملناق�سة لر�سالة �ملاج�ستري للطالب/ ند�ء بن عامر 

�حلربي. و�للجنة مكونة من  �لتالية �أ�سمائهم : 
اأ.د1اأ�سامة1�سعد1خليل1ابراهيم

�ل�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين – )م�سرفًا مقرر�(
اأ.د1نبيل1ع�سري1النحا�س1

�أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )ع�سو�(
د.1حممد1بن1م�سعود1العبداهلل

��ستاذ م�سارك بق�سم تن�سيق �ملو�قع –كلية �لعمارة و�لتخطيط – جامعة �لدمام )ع�سو�(
د.1طاهر1عبد1احلميد1الدرع

�أ�ستاذ م�سارك بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )ع�سو�(
د.1عبدالله1بن1حممد1املعيوف

�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين- م�سرف م�ساعد )ع�سو�(

Ó  ناق�س �ملجل�س تقرير جلنة �ل�سر�ف على طالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم / �لطالب/حممد بن
غيث �لغيث )428121717( �ملتعلق باإعادة ت�سكيل جلنة �ملناق�سة لر�سالة �ملاج�ستري للطالب،  

وقد و�فق �ملجل�س على ت�سكيل �للجنة بعد �أ�ستبد�ل �ملحكم �خلارجي و�للجنة مكونة من: 
اأ.د1حممد1عبد1العزيز1عبداحلميد

�ل�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين ) م�سرفًا مقرر�(
اأ.د1اأحمد1بن1جار1اهلل1اجلار1اهلل

�أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �حل�سري و�لقليمي – كلية �لعمارة و�لتخطيط – جامعة �لدمام )ع�سو�(
د.1م�ساعد1بن1عبداهلل1امل�سيند

)ع�سو�( �أ�ستاذ م�سارك بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين 

41 اجلل�سة1الرابعة:.

Ó  أو�سى �ملجل�س يف جل�سته �لر�بعة باملو�فقة على قبول )15( طالبًا يف تخ�س�س �لتخطيط�
�لعمر�ين ،و )15( طالبًا يف تخ�س�س �لت�سميم �لعمر�ين، و )15( طالبًا يف تخ�س�س 

�لتطوير �لعقاري بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين
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51 اجلل�سة1اخلام�سة:.

Ó  أو�سى �ملجل�س باملو�فقة على مقرتح خطة �لبحث لطالب �لدر��سات �لعليا / �سامي بن�
عبد�هلل �ل�سعالن )429106411(، بعنو�ن " تاأثري نظام �لبيع على �خلارطة على �لتطوير 
�لعقاري يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية"، مع  تعيني �سعادة �ل�ستاذ �لدكتور ع�سام �لدين 

حممد عثمان �ل�ستاذ بالق�سم  م�سرفًا على �لطالب.

Ó  بالق�سم / عبد�لرحمن بن د�ب�س �حلربي �لعليا  �لدر��سات  �مل�سرف على طالب  تقرير 
�ل�سكان  م�ساريع  تنمية   " وعنو�نها  للمناق�سة  �لر�سالة  وجاهزية   )427121601(

بال�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س".

Ó  /للطالب �ملاج�ستري  لر�سالة  �ملناق�سة  جلنة  ت�سكيل  على  باملو�فقة  �ملجل�س  �أو�سى  وقد 
عبد�لرحمن بن د�ب�س �حلربي )427121601( ، و�للجنة مكونة من  �لتالية �أ�سمائهم : 

د.1عبدالله1بن1حممد1املعيوف
�ل�ستاذ �مل�ساعد بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )م�سرفًا مقرر�(

اأ.د1حممود1احمد1عبد1اللطيف
��ستاذ بق�سم �لتخطيط �حل�سري و�لقليمي – كلية �لعمارة و�لتخطيط – جامعة �لدمام )ع�سو�(

اأ.د1اأ�سامة1�سعد1خليل1ابراهيم
�أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )ع�سو�(

61 اجلل�سة1العا�سرة:.

Ó  حممد بن  بالق�سم/�أحمد  �لعليا  �لدر��سات  طالب  على  �مل�سرف  تقرير  �ملجل�س  ناق�س 
�ل�سايعي )428121718( وجاهزية �لر�سالة للمناق�سة وعنو�نها "تقييم �خلدمات �لدينية 
– در��سة مقارنة مع �ملعايري �لتخطيطية  و�لتعليمية بالحياء �ل�سكنية مبدينة �لريا�س 
�ملعتمدة ". �أو�سى �ملجل�س باملو�فقة على ت�سكيل جلنة �ملناق�سة لر�سالة �ملاج�ستري للطالب/ 

�أحمد بن حممد �ل�سايعي )428121718( ، و�للجنة مكونة من  �لتالية �أ�سمائهم : 
اأ.د1ع�سام1الدين1حممد1عثمان

�أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين – )م�سرفًا مقرر�(
اأ.د1طارق1بن1عقيل1ال�سليمان

��ستاذ بق�سم �لعمارة وعلوم �لبناء )ع�سو�(
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اأ.د1حممد1عبدالعزيز1عبداحلميد
)ع�سو�(  ��ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين 

Ó  ناق�س �ملجل�س تقرير من�سقي  برناجمي �لتخطيط �لعمر�ين و�لت�سميم �لعمر�ين  ب�ساأن
�إح�س    504 ( مبقرر   �لريا�سي  و�لح�ساء  )�لحتمالت  �إح�س    503 مقرر  �إ�ستبد�ل 
يف برناجمي �ملاج�ستري بالق�سم  ) �لتخطيط �لعمر�ين  - و�لت�سميم �لعمر�ين ( بعد 
�أو�سى  تو�جههم،  �لتي  و�ل�سعوبات  �لربناجمني   مقرر�ت  يف  طالب  لر�ء  ��ستق�ساء 
�ملجل�س ب�سرورة �لت�سال بالأق�سام �ملعنية بكليات �جلامعة للو�سول �إىل �أن�سب �ملقرر�ت 

�لدر��سية �لتي تخدم �لتوجه �ملطلوب.

Ó  بتاريخ  4/2/98176 رقم  �لعليا  �لدر��سات  عميد  �سعادة  كتاب  �ملجل�س  ناق�س 
1433/3/23هـ ب�ساأن مرئيات كليات �جلامعة حول �سياغة �سو�بط منح �سهادة معتمدة 
من �جلامعة ملن تعرثو� يف �إكمال در��ستهم.  �أو�سى �ملجل�س باملو�فقة على تو�سية رئي�س 

جلنة �لدر��سات �لعليا حول هذ� �خل�سو�س على �أن تكون هناك �سو�بط. 

Ó  ناق�س �ملجل�س تقرير �مل�سرف على طالب �لدر��سات �لعليا بالق�سم/فهد بن عبد�لرحمن
حتليلية  در��سة   " وعنو�نها  للمناق�سة  �لر�سالة  وجاهزية   )427121599( �سالح  بن 
مل�ساكل �ل�سكان �لر�هن يف مدينة �لريا�س ".   �أو�سى �ملجل�س باملو�فقة على ت�سكيل جلنة 
�ملناق�سة لر�سالة �ملاج�ستري للطالب/ فهد بن عبد�لرحمن بن �سالح )427121599( ، 

و�للجنة مكونة من  �لتالية �أ�سمائهم : 
اأ.د1حممد1عبدالعزيز1عبداحلميد

مقرر�( �أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )م�سرفاً 
اأ.د1اأ�سامة1�سعد1خليل

�أ�ستاذ بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين  )ع�سو�(
د.1حممد1بن1ح�سني1الرباهيم

��ستاذ م�سارك بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )ع�سو�(
د.1ماجد1كمال1حممد1عطية

)ع�سو�( ��ستاذ م�سارك بق�سم �لعمارة- كلية ت�ساميم �لبيئة – جامعة �مللك عبد�لعزيز 
د.1طارق1جالل1حبيب

��ستاذ م�ساعد بق�سم �لتخطيط �لعمر�ين )ع�سو�(
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يهدف هذ� �جلزء �إىل �لوقوف على �لتح�سيل �لعلمي لطالب �لبكالوريو�س يف �لق�سم، ودر��سة م�ستوى 
توؤثر يف �ملعدل �لرت�كمي، وحماولة  �أن  �لتي ميكن  �لأ�سباب  و�لتعرف على  �ملعدلت �لرت�كمية لهم، 

معاجلتها، للحد من نزول معدلت �لطالب ورفعها ما �أمكن. 

جيد  �لرقم  وهذ�   ،)3.3( هو  �لرت�كمي  للمعدل  �لعام  �ملتو�سط  �أن  �لنتائج  حتليل  خالل  من  وجد 
ويعك�س �إىل حد، ل باأ�س به م�ستوى �لتح�سيل �لعلمي لطالب �لبكالوريو�س بالق�سم، و�لذي بال �سك 
يرجع �إىل �جلهود �لتي تبذل من قبل �أع�ساء هيئة �لتدري�س بالق�سم، و�لدعم �لذي متنحه �لكلية و 
�جلامعة، يف �سبيل �لرفع من م�ستوى خريجيه، مقارنة بالأق�سام �لأخرى �ملماثلة يف جامعات �ململكة. 

وقد بذل �لق�سم جهوده يف رفع م�ستوى �لإر�ساد �لأكادميي بالتن�سيق مع �أع�ساء هيئة �لتدري�س �ملكلفني 
مع  �للقاء�ت  من  �لعديد  بعقد  �لأكادميي  �لإر�ساد  جلنة  وقامت  �لطالب،  م�ستوى  ح�سب  بالإر�ساد 

�لطالب لتلم�س م�ساكلهم وبحث �سبل حلها.
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يف  �لثقايف  و�مللحق  �لتعاون  وملحق  باري�س  �سرق  بجامعة  �لتخطيط  �أ�ستاذ  ي�سم  فرن�سي  وفد  قام 
�ل�سفارة �لفرن�سية بزيارة لق�سم �لتخطيط �لعمر�ين يف كلية �لعمارة و�لتخطيط وذلك يوم �لأربعاء 
18 �أبريل، 2012. و�سملت �لزيارة �لتي ��ستمرت من �ل�ساعة  من 10 �سباحا �إىل 1 ظهر�، لقاء مع 
معامل  من  �ملختلفة  �لكلية  مر�فق  على  لالإطالع  �لكلية  يف  وجولة  �لعمر�ين  �لتخطيط  ق�سم  رئي�س 
يف  �لأكادميية  �لهيئة  من�سوبي  ومناق�سة  �لجتماع  مت  كما  �لذكية  �لف�سول  وقاعات  و��ستوديوهات 

�لق�سم ولقاءً� مع عميد �لكلية.

كان �لهدف �لرئي�سي من هذه �لزيارة هو ��ستك�ساف وتعزيز �إمكانيات �لتعاون بني ق�سم �لتخطيط 
�لعمر�ين يف جامعة �مللك �سعود وق�سم �لتخطيط �لعمر�ين يف جامعة �سرق باري�س. وقد نوق�ست متت 
مناق�سة ذلك با�ستفا�سة يف �لجتماع �لذي عقد بني �لوفد �لز�ئر و�لدكتور عبد �لعزيز �لدغي�سم، 

رئي�س ق�سم �لتخطيط �لعمر�ين. كما متت مناق�سة عدد من جمالت �لتعاون �ملمكنة مثل:

Ó  لعتماد �لأكادميي للرب�مج يف ق�سم �لتخطيط �لعمر�ين�

Ó لتدريب �ل�سيفي للطالب�

Ó لزيار�ت �لعلمية �ملتبادلة لع�ساء هيئة �لتدري�س بني �لق�سمني�

Ó برنامج �ملاج�ستري �مل�سرتك و�مل�ساركة يف �مل�ساريع �لبحثية �لتي تهم �لطرفني

Ó  قبول طالب ق�سم �لتخطيط �لعمر�ين للدر��سات �لعليا يف �جلامعات �لفرن�سية

Ó  لإ�سر�ف �ملتبادل على م�ساريع �لبحوث و�لدكتور�ه�

وقد �أعرب �جلانبان عن �ل�ستعد�د للتعاون يف �ملجالت �ملذكورة، على �ن يتم و�سع �لية عمل م�سرتكة 
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ت�ساعد على تنظيم ذلك. وقد �بدى �لوفد �لفرن�سي �عجابة مبا �ساهد من و�سائل �لتدري�س �ملتبعة 
�لعمر�ين.  �لتخطيط  و�لت�سميمية يف ق�سم  �لعمر�نية  بالدر��سات  �ملهار�ت �خلا�سة  لتعليم وتطبيق 
ق�سم  ي�ستخدمها  و�لذي  �ل�سكنية  و�لحياء  �ملدن  لتعليم خمططي  �لعملي  بالنهج  �ل�سادة  كما متت 
�لتخطيط �لعمر�ين من خالل فهم �أ�س�س مكونات �لتخطيط ومعرفة كيفية ��ستخد�م جمموعة و��سعة 
من �لبيانات و�ملعلومات �ملكانية لدر��سة وفهم �ملجتمعات �ملحلية. وقد مت �طالع �لوفد �لز�ئر على 
كيفية ت�سكيل �لق�سم كبيئة حمفزة لدر��سة �ملجالت �لتخطيطية �ملتنوعة ومعاجلة �لق�سايا �ملتعلقة 
باملناطق �حل�سرية، مع ��ستنتاج �لطلبة لطيف و��سع من �ل�ستجابات و�حللول ملو�جهة تلك �لق�سايا 

�لتحديات �لتي تو�جه �لبيئة �لعمر�نية حاليا. 

من  �لول  �لف�سل  بتاريخ 1432/10/09هـ يف  و�لتي عقدت  �لوىل  بجل�سته  �لق�سم   ناق�س  جمل�س 
ملد�ر�س  �لوروبية  �جلمعية  يف  �لق�سم  ��سرت�ك  جتديد  مو�سوع  1433/1432هـ  �لدر��سي  �لعام 

. )AESOP(لتخطيط�

وبالنظر �إىل �لفو�ئد �ملتوخاه من ع�سوية �لق�سم يف هذه �جلمعية و�لتي تتمثل يف �إمكانية �إ�ستقطاب 
خرب�ت متميزة يف جمال �لتخطيط و�لت�سميم �لعمر�ين من �أع�ساء هيئة  تدري�س بالكليات �لع�ساء 
، و�ل�ستفادة من �لرب�مج �ل�سيفية �لتي تنظمها �جلمعية ، عالوة على �لوقوف على �آخر �مل�ستجد�ت 
يف جمال �لتخطيط �لعمر�ين من خالل �لإرتباط �لكادميي للق�سم بجمعية عاملية. وبناًء عليه قام 

�لق�سم بتجديد ع�سويته ملدة ثالث �سنو�ت تنتهي بنهاية عام 2014م.






