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التقرير السنوي لقسم العمارة وعلوم البناء لعام 1432/1431هـ

المقدمـة:
مت ت�أ�سي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء يف جامعة امللك �سعود عام 1387هـ1968 -1967 /م وذلك كق�سم داخل كلية
الهند�سة .والق�سم ميثل �أول مدر�سة للعمارة يف �شبة اجلزيرة العربية وكذلك يف منطقة اخلليج العربي .وميثل خريجو
الق�سم اجليل الرائد من املعماريني واملخططني الذين �شاركوا يف ت�أ�سي�س كليات العمارة يف خمتلف مناطق اململكة العربية
ال�سعودية .حيث �إنهم ي�شغلون منا�صب عليا يف كل من القطاعني العام واخلا�ص .ولقد ا�ستمر الق�سم يف التطور و التو�سع
من حيث عدد الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالإ�ضافة �إىل التطور يف الربامج و املقررات الت�أ�سي�سية .ويف �ضوء ما �شهدته
اململكة من منو اقت�صادي وعمراين خالل العقود القليلة املا�ضية زادت احلاجة �إىل معماريني و خمططني ،ومت �إن�شاء كلية
العمارة والتخطيط يف العام الدرا�سي  1405-1404هـ 1985 -1984 /م والتي �ضمت ق�سم العمارة وعلوم البناء بالإ�ضافة
�إىل افتتاح ق�سم جديد للتخطيط العمراين.
ويعطي ق�سم العمارة و علوم البناء خريجيه درجة البكالوريو�س عند �إكمال � 170ساعة معتمدة و�ستون يوم ًا من التدريب
امليداين .وبرنامج الق�سم يركز على تعليم الت�صميم املعماري من خالل ا�ستوديوهات الت�صميم والتي ي�سندها جمموعات
من املقررات يف التكنولوجيا ،والتاريخ ،والنظريات ،والتي يقوم بتدري�سها نخبة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف هذه املجاالت.
ومينح الق�سم �أي�ض ًا درجة املاج�ستري يف العمارة من خالل برنامج املاج�ستري الذي مت البدء فيه عام 1406هـ (-1986
1987م)� .أما برنامج الدكتوراه (دكتوراه الفل�سفة يف العمارة) فقد مت البدء فيه عام 1426-1425هـ (2004-2003م)
وكان هذا هو التطور الطبيعي لربنامج الدرا�سات العليا .وحتى الآن ف�إن الق�سم يعترب هو الوحيد الذي مينح هذه الدرجة
يف اململكة ودول اخلليج العربي.
وحيث �أن الق�سم يعترب من الرواد يف اململكة واخلليج العربي ،ف�إن الق�سم يتبنى الإ�سرتاتيجية التعليمية بناء على ما يلي:
Ó Óاملحافظة على الهوية الإ�سالمية.
Ó Óاالهتمام بالبيئة الطبيعية والرتاث املعماري.
Ó Óمواكبة التطور يف جمال تكنولوجيا البناء ،وا�ستخدام احلا�سب الآيل يف العمارة.
وهذه الإ�سرتاجتية مدعومة ب�أكرث من ( )50خم�سني ع�ضو هيئة تدري�س من الذين يحملون درجة الدكتوراه يف العمارة
من خريجي جامعات مرموقة من خمتلف مناطق العامل والذين ي�شاركون يف العملية التعليمية وي�سهمون يف ت�أمني بيئة
تعليمية �أف�ضل من خالل عدد من امل�شاريع البحثية واملنح املقدمة للق�سم .كما �أن هناك عدد ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
قد متت �إعارتهم �إىل م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة للم�ساهمة يف تنمية اجلوانب املعمارية والتنموية والإدارية .كما تدعم
هذه الإ�سرتاتيجية عدة معامل و كر�سيني للأبحاث هما؛ كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لأبحاث الإ�سكان التنموي،
وكر�سي الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف جمال خدمة املجتمع ،فقد �شارك الق�سم
من خالل العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف العديد من امل�سابقات املحلية والدولية التي هي جزء من خطة التنمية يف
اململكة والتي فازت الكلية يف عدد منها .و�أخري ًا فقد �شرع الق�سم من خالل العديد من الإجراءات يف عملية احل�صول
على االعتماد الأكادميي من خالل هيئة االعتماد الوطني ( )NCAAAوذلك بالإ�ضافة �إىل متابعة اخلطوات التي اتخذت
للح�صول على االعتماد من الهيئة الوطنية العتماد الربامج املعمارية الأمريكية ( .)NAABوالذي نتوقع احل�صول عليه
�إن �شاء اهلل بنهاية عام 1433هـ املوافق 2012م.
وميثل هذا التقرير ر�صد ًا لأبرز الأن�شطة التي متت خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ والتي مل تكن لتحقق لوال توفيق
اهلل �سبحانه وتعاىل ثم الدعم الكرمي الذي حظي به الق�سم من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن �سعد املقرن عميد
الكلية ،وامل�ساهمة الفاعلة للزمالء �أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين واملعيدين بالق�سم .فللجيع منا ال�شكر والعرفان
ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يجعل مابذلوه من جهود يف ميزان ح�سناتهم واهلل املوفق والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

ةـمدقملا

الدكتور  /من�صور بن عبد العزيز اجلديد
رئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء
كلية العمارة والتخطيط

5

التقرير السنوي لقسم العمارة وعلوم البناء لعام 1432/1431هـ

 -1أعضاء هيئة التدريس
بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم خالل هذا العام نحو ( )50خم�سون ع�ضواً ،منهم ( )15خم�سة ع�شر مل يكلفوا
ب�أعباء تدري�سية ب�سبب ارتباطهم ب�أعمال �أخرى� ،إما يف خدمة اجلامعة داخليا �أو لإعارتهم للعمل خارج اجلامعة .وب�سبب
تزايد �أعداد الطالب يف الق�سم ،وبالتايل زيادة ن�سبة عدد الطالب لكل ع�ضو هيئة تدري�س مما ي�ؤثر على التح�صيل العلمي
للطالب ،فقد مت الإعالن عن رغبة الق�سم يف ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س بالق�سم ،وذلك من خالل املوقع االلكرتوين
ومن خالل حث �أع�ضاء هيئة التدري�س احلاليني على تر�شيح من يعرفونه من املميزين وذلك بالإ�ضافة �إىل جهود جلنة
اال�ستقطاب يف الق�سم .وقد مت يف هذا ال�ش�أن ا�ستعرا�ض ما يربو على (� )40أربعني �سرية ذاتية مت اختيار �سبعة منهم
ومرا�سلتهم واالتفاق على ان�ضمامهم للق�سم ،وقد ح�ضر منهم واحد فقط هذا العام وهو �سعادة الدكتور عمرو حممد
باجنيد والباقي �سوف ين�ضمون للق�سم مطلع العام القادم �إن �شاء اهلل ،وذلك بعد �إنهائهم الإجراءات الالزمة يف هذا
ال�ش�أن .ورغم ما حتقق يف عملية اال�ستقطاب هذه �إال �أن الق�سم يواجه �أزمة مر�شحة لال�ستمرار لب�ضع �سنوات يف ظل
التايل:
قريبا.
1 .1نق�ص عدد املبتعثني املتوقع تخرجهم
ً
2 .2ا�ستمرار املعارين يف �إعارتهم.
3 .3بلوغ عدد ال ب�أ�س به من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ل�سن التقاعد.
4 .4الطلب املتزايد على املخت�صني يف العمارة وعلوم البناء يف �سوق العمل.
5 .5احلوافز الكبرية التي تقدم بالإ�ضافة �إىل �صعوبة اال�ستقطاب من اخلارج نتيجة �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 حالياً.

يردتلا ةئيه ءاضعأل يسيردتلا طاشنلا

 -2النشاط التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
بلغ متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم يف الف�صل الأول (� )14.8ساعة ،بينما بلغ متو�سط العب
التدري�سي يف الف�صل الثاين (� )15.1ساعة .ويو�ضح اجلدول رقم ( )1العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س خالل
العام اجلامعي 1432/1431هـ ،بينما يو�ضح اجلدول رقم ( )2واجلدول رقم (� )3إح�صائية لأعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س
خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ مق�سمة ح�سب الدرجة العلمية ،والن�سبة املئوية ،ومتو�سط العب التدري�سي لكل فئة،
ومتو�سط العبء التدري�سي العام بالق�سم.
جدول رقم ( )1العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم العمارة وعلوم البناء
العام الدرا�سي 1432/1431هـ
املرتبة العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

�أجمايل ال�ساعات �أجمايل ال�ساعات
ف�صل ثاين
ف�صل �أول

� 1أ.د .طارق بن حممد ال�سليمان

�أ�ستاذ

الربجمة املعمارية/من�ش�آت تعليمية

� 2أ.د� .أحمد بن ح�سن حم�سن العرجاين

�أ�ستاذ

�إدارة م�شاريع هند�سية

� 3أ.د .حممد بن عبد الرحمن احل�صني
� 4أ.د .علي بن �سامل باهمام
� 5أ.د .نا�صر عبد الرحمن احلمدي

�أ�ستاذ
�أ�ستاذ
�أ�ستاذ

تقنية بناء /عمارة تقليدية
�إ�سكان /البيئة وال�سلوك الإن�ساين
حتكم بيئي

10
11
�إعارة �إىل م�ؤ�س�سة امللك
عبداهلل لوالديه للإ�سكان
التنموي
14
13
10
تفرغ علمي
�إعارة �إىل جامعة اجلوف

م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم
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م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

املرتبة العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

�أجمايل ال�ساعات �أجمايل ال�ساعات
ف�صل ثاين
ف�صل �أول

� 6أ.د .حممد �أبوا ملجد حممود �أبواملجد

�أ�ستاذ

نظريات العمارة ،ت�صميم معماري

18

� 7أ.د� .أ�سامه �أحمد عبده

�أ�ستاذ

حتكم بيئي

18

15
�أجازة بدون
مرتب

� 8أ.د .عبدالعزيز بن �سعد املقرن
(عميد الكلية)

�أ�ستاذ

ال�سلوك الإن�ساين /من�ش�آت تعليمية

6

2

� 9أ.د .نوبي حممد ح�سن عبد الرحيم

�أ�ستاذ

الت�صميم املعماري ونظريات
العمارة
حتكم بيئي
تقنية بناء
ت�صميم ح�ضري
تاريخ ونظريات عمارة
�إدارة م�شاريع

20

16

17
15
14
17

15
17
12
17

10
11
12
13
14

�أ�ستاذ
�أ .د .ال�سيد عبد الفتاح عامر
�أ�ستاذ
�أ.د .حممد حممود عبد املجيد عوي�ضة
�أ�ستاذ
�أ.د .حازم حممد حامد عوي�س
�أ�ستاذ
�أ.د .منري هيكل �إ�سماعيل هيكل
�أ�ستاذ م�شارك
د� .سلمان بن تركي ال�سديري

 15د .م�صطفى بن حممد بليلة
16
17
18
19

د .طالل بن عبد الرحمن الردادي
د .من�صور بن عبد العزيز اجلديد
(رئي�س ق�سم العمارة)
د� .أ�سامه بن حممد نور اجلوهري
د� .صالح بن علي الهذلول

 20د .حامت حممد �سامي ال�شافعي

�أ�ستاذ م�شارك

ت�صميم داخلي  /حتكم بيئي

�أ�ستاذ م�شارك

�أداء املباين  /الرتاث املعماري

4

4

�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك

عمارة وفن �إ�سالمي
تاريخ ونظريات العمارة
التقنية يف الت�صميم املعماري
والبيئي
ت�صميم داخلي
حتكم بيئي � /صوتيات
�إ�سكان /ممار�سة املهنة
احلفاظ على املباين
تطبيقات احلا�سب يف العمارة

13
13

13
11

17

19

�أ�ستاذ م�شارك

�أ�ستاذ م�شارك
د .م�ساعد بن عبد اهلل ال�سدحان
�أ�ستاذ م�شارك
د .حممد بن علي باحبيل
�أ�ستاذ م�شارك
د� .إبراهيم بن را�شد اجلوير
�أ�ستاذ م�شارك
د .جمال �شفيق عليان
د .عبد الرحمن بن عبد اهلل الطا�سان �أ�ستاذ م�شارك

 26د .رائد بن من�صور الدخيل

�أ�ستاذ م�شارك

 27د� .أحمد عمر حممد �سيد

�أ�ستاذ م�شارك

 28د .حممود ت�شي ح�سني

�أ�ستاذ م�شارك

 29د .الرو�سلي بن عبد اهلل

�إعارة �إىل وزارة التعليم العايل
13
12
تفرغ علمي
17
15
�إعارة �إىل وزارة التعليم العايل
�إعارة �إىل �شركة موطن
تقييم البيئة العمرانية � /إ�سكان
العقارية
مكلف مب�شروع
فكر العملية الت�صميمية وا�ستخدام
�أوقاف
12
احلا�سب فيها
اجلامعة
18
16
عمارة� ،إ�سكان

�أ�ستاذ م�شارك

�إدارة م�شاريع ،تطوير عقاري

10

13

�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�شارك

تخطيط وت�صميم عمراين
�إدارة م�شاريع

16
13

16
16

�إن�شاء وتقنية البناء

3

4

 30د .قمر الزمان بن يو�سف
 31د .عبد اهلل بن حممود
د .غازي بن �سعيد العبا�سي
( 32وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث �أ�ستاذ م�شارك
العلمي)

يردتلا ةئيه ءاضعأل يسيردتلا طاشنلا

21
22
23
24
25

�أ�ستاذ م�شارك

�إ�سكان

تفرغ علمي
�أجازة بدون
12
مرتب
�إعارة �إىل وزارة التعليم العايل
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م

اال�ســـــــــــــــــــــــــم

املرتبة العلمية

التخ�ص�ص الدقيق

�أ�ستاذ م�شارك

�أجمايل ال�ساعات �أجمايل ال�ساعات
ف�صل ثاين
ف�صل �أول

د .عماد الدين حممد �أوطه با�شي
د .يو�سف بن حممد فادان
(وكيل الكلية للتطوير واجلودة)
د� .أحمد بن �صالح اليماين
د .حممد بن �سعيد حامد الغامدي

منهجية الت�صميم /الإدراك
الب�صري ،برجمة
تاريخ و نظريات العمارة

20

21

15

16

�أ�ستاذ م�ساعد

عمارة تقليدية

6

6

�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد

نظم �إن�شاءات
حتكم بيئي  /علوم بناء

 38د .عبد الرحمن بن حمد احلركان

�أ�ستاذ م�ساعد

تطبيقات احلا�سب يف العمارة

 39د .عبد اهلل بن �صالح احل�صني

نظريات /البيئة وال�سلوك
�أ�ستاذ م�ساعد
الإن�ساين
�أ�ستاذ م�ساعد نظريات العمارة  /طرق ت�صميم

 33د .في�صل عبد القادر عجباين
34
35
36
37

�أ�ستاذ م�شارك

 40د .عبد الرحمن بن حممد العنقري
 41د .حممد بن عبد الرحمن العمر

�أ�ستاذ م�ساعد

تاريخ العمارة

�إعارة �إىل جامعة الأمري �سلطان
تفرغ علمي
مكلف املدير التنفيذي لقطاع
الأعمال و�أمني عام �أوقاف
اجلامعة
15

14

14
14
�إعارة وزارة التعليم العايل
�أمللحقيه الثقافية ب�أمريكا

د .حممد بن عبد العزيز ال�شرمي
( 42وكيل الكلية لل�شئون الأكادميية)
 43د� .أمين حممد اخلطيب

�أ�ستاذ م�ساعد

العمارة ثقافة و�سلوك

7

4

�أ�ستاذ م�ساعد

 44د .حممد �شريف توفيق العطار

�أ�ستاذ م�ساعد

16

14

 45د .وليد بن حممد �أبامني

�أ�ستاذ م�ساعد

نظم �إن�شاءات
التكامل بني تطبيقات احلا�سب
والت�صميم املعماري
حتكم بيئي

12

12

 46د.خالد بن حممد اجلماز

�أ�ستاذ م�ساعد

 47د .علي �سعيد حممد ال�صميلي

�أ�ستاذ م�ساعد

 48د� .أر�سالن بن ظهور الدين عابد

�أ�ستاذ م�ساعد

 49د .حكمت حماد علي
 50د .عبد الرحمن حممد �صالح البخيت

�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�ساعد

يردتلا ةئيه ءاضعأل يسيردتلا طاشنلا

�إعارة �إىل وزارة التعليم العايل
مكلف مب�شروع
�أوقاف
10
حتكم بيئي ،وتقنية البناء والت�شييد
اجلامعة
16
16
الإن�شاءات اخلفيفة
مكلف وكي ًال لكلية ال�سنة
حتكم بيئي� ،أغلفة املباين
التح�ضريية
22
20
ت�صميم معماري،تقنية بناء
17
16
ت�صميم بيئي م�ستدام

جدول رقم ( )2متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم العمارة وعلوم البناء
للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1432/1431هـ
الرتبة العلمية

العدد

الن�سبة

�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
املجموع

9
12
9
30

%30
% 40
% 30
%100

متو�سط عدد
متو�سط العبء
التدري�سي عدد ال�شعب عدد الطالب الطالب
تدري�سية)
(وحدة
يف ال�شعبة

15.7
14
14.8
14.8

42
48
38
128

703
841
712
2256

17
18
19
18
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جدول رقم ( )3متو�سط العبء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم العمارة وعلوم البناء
للف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1432/1431هـ
الرتبة العلمية

العدد

الن�سبة

�أ�ستاذ
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ م�ساعد
املجموع

9
11
7
27

%33.3
%40.8
%25.9
%100

متو�سط عدد
متو�سط العبء
التدري�سي عدد ال�شعب عدد الطالب الطالب
تدري�سية)
(وحدة
يف ال�شعبة

14
15.7
15،7
15.1

36
55
31
122

477
951
479
1907

13
17
15
16

ومن اجلداول ال�سابقة تت�ضح احلاجة 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.
 -3األنشطة األخرى ألعضاء هيئة التدريس
�شهد هذا العام جملة من الن�شاطات التي قام بها �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ،ميكن تلخي�صها ح�سب ما متت مناق�شته
يف جمال�س الق�سم ،كما يلي:
 -1-3التفرغ العلمي

متتع خالل هذا العام �أربعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم ب�أجازة تفرغ علمي ،فقد متتع كل من د� .سلمان بن تركي
ال�سديري  ،د� .إبراهيم بن را�شد اجلوير ب�أجازة تفرغ علمي لعام كامل يف حني متتع �أ.د علي �سامل باهمام ب�أجازة للف�صل
الدرا�سي الأول  ،د .حممد �سعيد الغامدي بد�أ �أجازته للتفرغ العلمي ملدة عام من الف�صل الدرا�سي الثاين لهذا العام 1431
1432 /هـ.

دتلا ةئيه ءاضعأل ىرخألا ةطشنألا

 -2-3الرتقيات العلمية

متت ترقية الدكتور /غازي بن �سعيد الغامدي الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم �إىل درجة �أ�ستاذ م�شارك بتاريخ 1431/7/10هـ.
متت ترقية الدكتور /عماد الدين حممد �أوطه با�شي الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم �إىل درجة �أ�ستاذ م�شارك بتاريخ
1432/2/12هـ.
متت ترقية الدكتور /حكمت حماد مطلق علي الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم �إىل درجة �أ�ستاذ م�شارك بتاريخ 1432/4/22هـ.
متت ترقية الدكتور /حممد بن عبد العزيز ال�شرمي الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم �إىل درجة �أ�ستاذ م�شارك بتاريخ
1432/6/13هـ.
 -3-3احل�ضور وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات

�أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )12والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /4/24هـ املوافق 2011/3/29م باملوافقة
على م�شاركة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور /نوبي حممد ح�سن عبد الرحيم الأ�ستاذ بالق�سم بامل�شاركة يف م�ؤمتر «ال�سري
واجلوالن داخل املدن واملحافظة على البيئة» والذي ينظمه املعهد العربي لإمناء املدن يف مدينة �أغادير باململكة املغربية.
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 -4-3اال�ست�شارات اخلارجية

�1 .1أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )3والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/12هـ املوافق 2010/10/20م
باملوافقة على جتديد ا�ستعانة الهيئة العامة للإ�سكان بخربات الدكتور /يو�سف بن حممد �أ�سامه فادان «الأ�ستاذ
امل�ساعد بالق�سم» للعمل لديهم م�ست�شار ًا غري متفرغ يف جمال تخ�ص�صه ملدة عام.
�2 .2أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )14والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432/6/14هـ املوافق 201/5/17م
باملوافقة على التعاقد مع الأ�ستاذ الدكتور /عادل بن عبد الفتاح �إ�سماعيل على وظيفة «�أ�ستاذ كر�سي» لي�شرف
على كر�سي الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين ،بالإ�ضافة �إىل تدري�س بع�ض املقررات بالق�سم.
 -5-3الإعارة

�1 .1أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )3والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/12هـ املوافق 2010/10/20م
باملوافقة على ا�ستفادة وزارة التعليم العايل من خدمات الدكتور /وليد بن حممد �أبامني الأ�ستاذ امل�ساعد
بالق�سم للعمل لديهم م�ست�شار ًا متفرغ ًا يف جمال تخ�ص�صه ملدة عام اعتبار ًا من تاريخ 1431/10/15هـ.
�2 .2أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )4والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/26هـ املوافق 2010/11/3م
باملوافقة على جتديد العقد اال�ست�شاري للدكتور /طالل بن عبد الرحمن الردادي الأ�ستاذ امل�شارك بالق�سم
للعمل لدى وزارة التعليم العايل م�ست�شار متفرغ يف جمال تخ�ص�صه ملدة عام اعتبار ًا من 1431/10/15هـ.
�3 .3أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )14والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432/6/14هـ املوافق 201/5/17م
باملوافقة على جتديد العقد اال�ست�شاري للدكتور /حممد بن عبد الرحمن العمر الأ�ستاذ امل�ساعد بالق�سم للعمل
لدى وزارة التعليم العايل م�ست�شار متفرغ يف جمال تخ�ص�صه ملدة عام اعتبار ًا من 1432/3/18هـ.
�4 .4أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )15والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432/6/28هـ املوافق 2011/5/31م
باملوافقة على طلب جتديد تعاقد �شركة موطن العقارية مع الدكتور /رائد بن من�صور الدخيل الأ�ستاذ امل�شارك
بالق�سم.
�5 .5أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )17والتي عقدت بتاريخ الأحد 1432/7/17هـ املوافق 2011/6/19م
باملوافقة على طلب جتديد العقد اال�ست�شاري للأ�ستاذ الدكتور  /نا�صر بن عبد الرحمن احلميدي الأ�ستاذ
بالق�سم للعمل لدي جامعة اجلوف م�ست�شارا متفرغ ًا يف جمال تخ�ص�صه ملدة عام اعتبار ًا من 1432/7/17هـ .
 -4شئون أكاديمية
كان �أهم ما متت مناق�شته خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ ،داخل جل�سات جمل�س الق�سم ويخ�ص ال�شئون الأكادميية
هو مو�ضوع االعتماد الأكادميي والتح�ضري له.

1

2 .2واالعتماد الأكادميي الذي مُينح من قبل املجل�س الوطني لالعتماد الأكادميي املعماري للربامج املعمارية
(خارج الواليات املتحدة وكندا) يعتمد نف�س معايري ومقايي�س التقييم التي يتم ا�ستخدامها لتقييم الربامج يف
الواليات املتحدة .وهو ما ميثل �أهمية خا�صة للربنامج وخريجيه خا�صة يف ع�صر العوملة.
3 .3ومن املتوقع �إن �شاء اهلل ،احل�صول على االعتماد بنهاية عام 1433هـ املوافق 2012م.

شةيميداكأ نوئش

1 .1ويعترب االعتماد الأكادميي �أحد املفاتيح الرئي�سية ملعايري قيا�س جودة الربامج الأكادميية وخمرجاتها .و�إميان ًا
من الكلية والق�سم ب�أهمية االعتماد الأكادميي للربنامج ،ومت�شيا مع التطلعات الريادية للجامعة ،فقد تقدمت كلية
العمارة والتخطيط من �أجل طلب االعتماد الأكادميي الدويل ،وقد متت درا�سة عدة خيارات لربامج االعتماد
الأكادميي لربنامج العمارة وعلوم البناء بالق�سم .و بعد درا�سات مت�أنية وزيارات متعددة تقرر التقدم بطلب
للح�صول على االعتماد من جهة مهنية معتمدة يف هذا ال�ش�أن وهي املجل�س الوطني لالعتماد املعماري بالواليات
املتحدة الأمريكية ).National Academic Accreditation Board (NAAB
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 -5شئون المبتعثين
يوجد لدى الق�سم ( )31واحد ًا و ثالثني معيد ًا مبتعث ًا لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراه .واجلدول رقم ( )4يو�ضح قائمة
ب�أ�سماء املعيدين بق�سم العمارة وعلوم البناء والذين متت املوافقة على ابتعاثهم خالل العام الدرا�سي 1432/1431هـ
ونظر ًا لأهمية ت�سهيل �أمور املبتعثني يف اخلارج ،وحتقيق احتياجاتهم ودرا�سة متطلباتهم دون ت�أخري ،فقد مت ت�شكيل جلنه
متخ�ص�صة لدرا�سة كل ما يتعلق ب�أمورهم ،وعر�ضها على جمل�س الق�سم للنظر فيها .وفيما يلي �أهم التو�صيات التي �أقرها
املجل�س وتخ�ص �شئون املبتعثني:
1 .1تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )3والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/12هـ املوافق
2010/10/20م باملوافقة على انتقال مبتعث الق�سم /املهند�س نايف بن علي الغامدي من جامعة كاردف �إىل
كلية لندن اجلامعية لدرا�سة مرحلة املاج�ستري يف تخ�ص�ص �إدارة امل�شاريع ،على �أن تتم املوافقة على الدرا�سة
يف مرحلة الدكتوراه ح�سب التخ�ص�صات التي يحددها الق�سم.
2 .2تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )4والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431/11/26هـ املوافق 2010/11/3م
باملوافقة على قيام مبتعث الق�سم /املهند�س حمد بن عبد اهلل العليان برحلة علمية �إىل مدينة الريا�ض باململكة
العربية ال�سعودية ملدة �شهر يف الفرتة من 2010/12/10م �إىل 2011/1/10م.
3 .3تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )4والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431/11/26هـ املوافق 2010/11/3م
باملوافقة على متديد بعثة مبتعث الق�سم /حممد بن غازي كتبي ملدة �سنة وثالثة �أ�شهر اعتبار ًا من 2010/7/10م
وحتى 2012/9/30م حتى يتمكن من ا�ستكمال متطلبات بحثه واحل�صول على درجة الدكتوراه من جامعة نيو
ثاوث واليز ب�أ�سرتاليا (. )University of New South Wales
4 .4تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )5والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431/12/25هـ املوافق 2010/12/1م
باملوافقة منح مبتعث الق�سم املهند�س /فهد بن �سعود اللهيم مهلة ملدة ثالثة �أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ نهاية
بعثته ملرحلة املاج�ستري يف 1432/3/11هـ مع ا�ستمرار ال�صرف عليه حتى يتمكن من احل�صول على قبول
للدرا�سة لنيل درجة الدكتوراه.
5 .5تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )5والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431/12/25ه املوافق 2010/12/1م
باملوافقة على قيام مبتعث الق�سم املهند�س /يا�سر بن عبد العزيز احلقباين برحلة علمية �إىل مدينة �شنغهاي
بدولة ال�صني يف الفرتة من 1431/12/30ه وحتى 1432/1/11هـ املوافق 2010/12/17-6م وذلك للم�شاركة
يف ور�شة عمل بعنوان «العمل املجتمعي يف الت�صميم احل�ضري للمدن اجلديدة  -مدينة هابور اجلديدة يف
�شنغهاي».
6 .6تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )6والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1432 /1/9هـ املوافق 2010/12/15م
باملوافقة على ح�ضور مبتعث الق�سم املهند�س /حممد بن غازي كتبي مل�ؤمتر يف جمال العمارة امل�ستدامة والذي
�سيعقد يف ( )University of New South Walesبعنوان (Engineering، Designing and Developing the
 )Built Environment for Sustainable Wellbeingخالل الفرتة من 2011/2/10 - 7م.

8 .8تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )12والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /4/24هـ املوافق 2011/3/29م
باملوافقة على تغيري بداية الرحلة العلمية التي �سيقوم بها مبتعث الق�سم املهند�س /حممد بن غازي كتبي �إىل
اململكة العربية ال�سعودية ملدة ثالثة �أ�شهر لتكون اعتبار ًا من 2011/7/1م.

شنيثعتبملا نوؤش

7 .7تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )11والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /4/3هـ املوافق 2011/3/8م
باملوافقة على �إيقاف بعثة مبتعث الق�سم املهند�س /عبد الرحمن بن حممد الردادي م�ؤقت ًا وملدة �ستة �أ�شهر،
وذلك للظروف التي �أبداها املبتعث املتمثلة يف عدم متكن �أ�سرته من الدخول للواليات املتحدة الأمريكية،
وحاجته لبع�ض الوقت ال�ستكمال �إجراءات �سفرها.
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9 .9تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )12والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /4/24هـ املوافق 2011/3/29م
باملوافقة على انتقال مبتعث الق�سم املهند�س /فهد بن �سعود اللهيم �إىل جامعة كامربيدج باململكة املتحدة
ابتداء من 2011/10/1م.
للدرا�سة لنيل درجة الدكتوراه يف جمال الت�صميم اال�سرتاتيجي
ً
1010تو�صية جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )14والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /6/ 14هـ املوافق
2011/5/17م باملوافقة على ت�أجيل موعد بداية بعثة املهند�س /خالد يحيى ابو اخلري «املعيد بالق�سم» ليكون
بتاريخ 2011/9/26م بد ًال من 2011/6/16م .وذلك تقدير ًا لظروف املهند�س �أبو اخلري العائلية حيث واجه
بع�ض ال�صعوبات يف احل�صول على ت�أ�شرية دخول زوجته للواليات املتحدة الأمريكية.
جدول رقم ( :)4قائمة ب�أ�سماء املعيدين بق�سم العمارة وعلوم البناء
والذين متت املوافقة على ابتعاثهم خالل العام الدرا�سي 1432/1431هـ
ت�سل�سل

اال�سم

1

عمار بن عبد الرحمن العمار

2

نائف بن علي الغامدي

3

عمر بن عبد احلميد باقا�سي

4

عبداهلل بن غرم ال�شهري

5

خالد بن يحيى �أبو اخلري

6

عا�صم بن حممد العبد اللطيف

7

غ�سان بن عبد املجيد الفالح

8

فواز بن عبدا هلل ال�سراء

9

فهد بن �سعود اللهيم

10

�أحمد بن حممد �صقر

11

عبد العزيز بن دخيل ال�شبيب

جهة الإبتعاث والدرجة

معهد اللغة بجامعة جنوب كاليفورنيا بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة
الأمريكية ،متهيد ًا للدرا�سة لنيل درجة املاج�ستري.
كلية لندن اجلامعية ( )University College Londonلدرا�سة مرحلة
املاج�ستري يف تخ�ص�ص �إدارة امل�شاريع.
معهد اللغة بجامعة كاليفورنيا (لو�س �أجنلو�س) بالواليات املتحدة الأمريكية،
متهيد ًا للدرا�سة لنيل درجة املاج�ستري.
تغري ابتعاثه لدرا�سة اللغة الإجنليزية بجامعة كاجلاري بدولة كندا.
معهد اللغة التابع جلامعة وا�شنطن �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية ،متهيد ًا
للدرا�سة للح�صول على درجة املاج�ستري.
معهد اللغة التابع جلامعة بريت�ش كولومبيا ( )UBCبدولة كندا ،متهيد ًا
للدرا�سة للح�صول على درجة املاج�ستري.
معهد اللغة ( )ESLالتابع جلامعة ()Savannah College of Art and Design
يف مدينة �سافانا بوالية جورجيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،متهيد ًا للدرا�سة
للح�صول على درجة املاج�ستري.
ترقية بعثته للدرا�سة لنيل درجة املاج�ستري يف العمارة من جامعة وود بريي
( )Woodbury Universityبوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية.
الدرا�سة لنيل درجة الدكتوراه يف جمال الت�صميم اال�سرتاتيجي يف جامعة
ابتداء من 2011/10/1م.
�سيدين ب�أ�سرتاليا
ً
االنتقال لدرا�سة اللغة مبعهد اللغة التابع جلامعة تورنتو بدولة كندا.
الإبتعاث لدرا�سة اللغة الإجنليزية مبعهد اللغة التابع جلامعة بيت�سبريج
( )University of Pittsburghبوالية بن�سلفانيا بالواليات املتحدة الأمريكية.

شنيثعتبملا نوؤش
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 -6شئون الدراسات العليا
بلغ عدد املنتظمني يف الدرا�سة بالق�سم من طالب الدرا�سات العليا يف هذا العام  54طال ًبا .منهم ( )8يف مرحلة الدكتوراه
(ثالثة منهم يف مرحلة املقررات وخم�سة يف مرحلة �إعداد الر�سالة) ويف مرحلة املاج�ستري ( )60طالب ًا مق�سمني كالأتي:
 .أ 23طالب ًا منهم يف مرحلة املقررات النظرية )9( ،يف امل�ستوي الرابع ،و( )10يف امل�ستوي الثاين )4( ،غري م�سجلني.

.ب 37.طالبا �أنهوا املقررات النظرية )2( ،ناق�شا الر�سالة ويقومان بعمل التعديالت املطلوبة )16( ،م�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 .1أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )1والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1431 /10/12هـ املوافق 2010/9/21م
باملوافقة على ت�أجيل درا�سة طالب املاج�ستري التالية �أ�سمائهم عن الف�صل الدرا�سي الأول 1432/1431ه،
جدول رقم ( )5ورفع الأمر �إىل �سعادة الدكتور /وكيل عمادة الدرا�سات العليا للتوجيه مبا يلزم يف هذا ال�ش�أن،
مع �إرفاق طلبات ت�أجيل الدرا�سة.
جدول رقم ( )5قائمة ب�أ�سماء طالب املاج�ستري
الذين متت املوافقة على ت�أجيل درا�ستهم خالل العام الدرا�سي 1432/1431هـ
م

رقم الطالب

�أ�سم الطالب

1
2
3
4

426121650
425121565
426121576
427121513

�أحمد بن عبد اهلل الغامدي
ن�صار بن خالد العتيبي
ع�صام بن عبد اهلل الأ�سمري
�إبراهيم �سعيد احلربي

�2 .2أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )3والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/12هـ املوافق 2010/10/20م
باملوافقة على منح طالب الدكتوراه بالق�سم /علي بن حممد ال�سواط ( )425121661فر�صة ا�ستثنائية ملدة
�سنة تنتهي بنهاية الف�صل الدرا�سي الثاين 1432/1431هـ ،لإنهاء متطلبات احل�صول على درجة الدكتوراه.
�3 .3أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )3والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1431 /11/12هـ املوافق 2010/10/20م
باملوافقة على ت�أجيل قبول طالب املاج�ستري بالق�سم /ماجد حممد �سعد العريفي ( )431105715بالربنامج
عن الف�صلني الدرا�سيني الأول والثاين 1432/1431هـ.

�5 .5أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )7والتي عقدت بتاريخ الأربعاء1432 /1/23هـ املوافق 2010/12/29م
باملوافقة على �إعادة قيد طالب املاج�ستري بالق�سم /عبد اهلل بن �سامل القحطاين ( )428121147بالربنامج
اعتبار ًا من الف�صل الدرا�سي الأول 1433/1432هـ.
�6 .6أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )11والتي عقدت بتاريخ الأربعاء1432 /4/3هـ املوافق 2011/3/8م
باملوافقة على منح طالب الدكتوراه بالق�سم /علي بن �سعد القرين ( )424121676فر�صة �إ�ضافية ملدة �سنة
خالل الف�صلني الدرا�سيني الثاين 1432/1431هـ والأول 1433/1432هـ ،لإنهـاء متطلبات احل�صول على
درجة الدكتوراه.

ايلعلا تاساردلا نوؤش

�4 .4أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )7والتي عقدت بتاريخ الأربعاء 1432 /1/23هـ املوافق 2010/12/29م
باملوافقة على بقبول عدد ( )15طالب بربنامج املاج�ستري وعدد ( )5طالب بربنامج الدكتوراه يف العام
اجلامعي القادم 1433/1432ه ،و حتديد موعد املقابلة ال�شخ�صية ليكون يف يوم ال�سبت 1432/3/23هـ.
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�7 .7أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )12والتي عقدت بتاريخ الثالثاء1432 /4/24هـ املوافق 2011/3/29م
برف�ض الطلب املقدم من طالب املاج�ستري بالق�سم� /أحمد املعيلي للموافقة على مقرتح ر�سالة املاج�ستري.
�8 .8أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )13والتي عقدت بتاريخ الثالثاء 1432 /5/ 15هـ املوافق 2011/4/19م
باملوافقة على ت�شجيع طالب الدكتوراه على ن�شر ورقة علمية �أثناء فرتة �إعداد الر�سالة يف وعاء ن�شر معرتف
به (جملة �أو م�ؤمتر علمي) وتكون اختيارية وغري ملزمة .وكذلك اقرتاح ن�شر الر�سائل العلمية (ماج�ستري �أو
دكتوراه) يف �أوعية الن�شر املختلفة الورقية وااللكرتونية.
�9 .9أو�صي جمل�س الق�سم يف جل�سته رقم ( )14والتي عقدت بتاريخ الثالثاء1432 /6/14هـ املوافق 2011/5/17م
باملوافقة على تر�شيح الطالب التالية �أ�سمائهم للقبول بربامج الدرا�سات العليا بالق�سم للعام اجلامعي
1433/1432هـ ،وذلك على النحو التايل:
 .أاملر�شحون للقبول يف برنامج املاج�ستري من الطالب ال�سعوديني وهم:
جدول رقم ( )6القبول يف برنامج املاج�ستري للطالب ال�سعوديني
م

اال�سم

رقم ال�سجل املدين

املعدل الرتاكمي

التقدير

1
2
3

�أحمد جريعب نومان العنزي
يو�سف عبد اهلل �صالح ال�سحيمي
يا�سر �سعيد عتيق الزهراين

1052078811
1029143409
1029995782

3.93
3.77
3.52

جيد جد ًا
جيد جد ًا
جيد مرتفع

4

�سعد �صالح عبد اهلل الزهراين

1083310159

5

فواز علي عو�ض املالكي

1011592423

* 3.48

جيد مرتفع

3،47

6

ف�ؤاد عبد الغني قا�سم بخاري

1930905325

7

فهد عبداهلل �سليمان العوي�س

1002338075

* 3.47
3.45

جيد مرتفع
جيد مرتفع
جيد مرتفع

* القيمة معدلة :حيث �أن املعدل الرتاكمي يف الأ�صل من ( )4ومت تعديله ليكون من (.)5
.باملر�شحون للقبول يف برنامج املاج�ستري من الطالب غري ال�سعوديني وهم:
جدول رقم ( )7القبول يف برنامج املاج�ستري للطالب غري ال�سعوديني
م

اال�سم

اجلن�سية

املعدل الرتاكمي

التقدير

1
2
3

علي احمد �سامل باحداد
�أكرم حممد راجح احمد
�أ�شرف عبداهلل حممد حمرم

ميني
ميني
ميني

% 87
%82.5
%82.1

جيد جد ًا
جيد جد ًا
جيد جد ًا

جدول رقم ( )8القبول يف برنامج الدكتوراه للطالب ال�سعوديني
م

اال�سم

ال�سجل املدين

املعدل الرتاكمي

1

ثامر عبد اهلل عبد العزيز الق�ضيبي

1044036257

4.78

2

عبدا ملح�سن خالد عبد املح�سن ال�سديري

1002060471

3

فالح ح�سن عليوي املطريي

1030045858

* 4.60
4.18

* القيمة معدلة :حيث �أن املعدل الرتاكمي يف الأ�صل من ( )4ومت تعديله ليكون من (.)5

ايلعلا تاساردلا نوؤش

 .جاملر�شحون للقبول يف برنامج الدكتوراه من الطالب ال�سعوديني وهم:
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 .داملر�شحون للقبول يف برنامج الدكتوراه من الطالب غري ال�سعوديني وهم-:
جدول رقم ( )9القبول يف برنامج املاج�ستري للطالب غري ال�سعوديني
م

اال�سم

اجلن�سية

املعدل الرتاكمي

1
2

حممد نا�صر ح�سني جعيم
ب�شري عبد الوارث حممد حممد

ميني
ميني

 3.75من 4
 3.16من 4

 -7شئون طالب البكالوريوس
يهدف هذا اجلزء �إىل مناق�شة التح�صيل العلمي لطالب البكالوريو�س يف الق�سم ،ودرا�سة م�ستوى املعدالت الرتاكمية لهم،
والتعرف على �أهم الأ�سباب التي ميكن �أن ت�ؤثر يف تدهور املعدل الرتاكمي ،وحماولة معاجلتها �أول ب�أول ،للحد من نزول
معدالت الطالب ورفعها ما �أمكن.
وجد من خالل حتليل النتائج �أن املتو�سط العام للمعدل الرتاكمي هو ( ،)3.19وهذا 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.
وبالنظر لل�شكل �أدناه يت�ضح �أهمية التنبه �إىل �ضرورة درا�سة �أو�ضاع الطالب يف مرحلة البكالوريو�س ودرا�سة م�شاكلهم،
حيث �أن ما يزيد عن ربع الطالب هم من ذوي التقدير “مقبول” وا�ست�شعار ًا لهذه امل�شكلة فقد �شكل الق�سم ومنذ مطلع
العام جلنة خا�صة بالإر�شاد الأكادميي وعقد العديد من اللقاءات مع الطالب لتلم�س م�شاكلهم وبحث �سبل حلها.

ويرولاكبلا بالط نوئش

ر�سم بياين يو�ضح الن�سب املختلفة لتقديرات الطالب
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 -8دراسة احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
ورد يف الفقرة �أو ًال من هذا التقرير ما يعانيه الق�سم من نق�ص يف عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين .وقد قام الق�سم
ومنذ مطلع العام بت�شكيل جلنة ال�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س املميزين للق�سم ،وذلك بالإ�ضافة �إىل النظر يف طلبات
الإعادة ومتابعة �شئون املبتعثني .وقد قامت اللجنة بتحديد احتياج الق�سم من التخ�ص�صات الدقيقة والإعالن عن ذلك
وا�ستقبال الطلبات والرت�شيحات التي زادت عن نحو  40طلبا ودرا�ستها واملفا�ضلة بني املتقدمني وفق عدد من املعايري التي
و�ضعتها اللجنة واختيار �سبعة منهم والرفع ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية للتعاقد معهم ومتابعة ذلك عن طريق
م�ساعد رئي�س الق�سم.
�أما ما يخ�ص احتياجات الق�سم من املعديني فقد مت العمل على بناء قاعدة بيانات خا�صة باملعديني الذين مت ابتعاثهم،
وقد ا�شتملت قاعدة البيانات على تاريخ التعني والرقم الوظيفي ودولة الإبتعاث وجامعة الدرا�سة واملرحلة والتخ�ص�ص.
كما مت عمل جدول باملعديني الذين هم على ر�أ�س العمل ومت اللقاء معهم وتو�ضيح �أولويات الق�سم من حيث التخ�ص�صات.
كما مت الإعالن عن رغبة الق�سم يف ا�ستقطاب عدد من خريجي الق�سم وغريهم من املميزين على وظائف معديني ،وبيان
للم�ستندات املطلوبة وذلك من خالل موقع الكلية على االنرتنت والإعالنات احلائطية يف �أرجاء الكلية .وقد ا�ستقبلت
اللجنة يف هذا ال�ش�أن ما يقرب من خم�سني طلباً ،مت درا�سة الطلبات املكتملة منها (حوايل ثالثة ع�شر طلباً) ،كما مت
عمل املقابالت ال�شخ�صية الالزمة للمتقدمني بهذه الطلبات والرفع بالتو�صية لتعيني خم�سة منهم .على �أن ينظر يف بقية
الطلبات عند ا�ستكمالها للبيانات الالزمة مطلع العام اجلامعي القادم 1433/1432هـ ب�إذن اهلل.
 -9لجان متنوعة لتطوير برامج القسم
مت ت�شكيل ( )12جلنة دائمة على م�ستوى الق�سم� ،إ�ضافة �إىل العديد من اللجان الفرعية امل�ؤقتة ،والتي جميعها تهدف
�إىل درا�سة احتياجات الق�سم ،وتطوير اخلطة الدرا�سية لربامج الق�سم املختلفة ،ومتابعة �شئون طالب البكالوريو�س
والدرا�سات العليا ،وو�ضع اخلطط الالزمة لالرتقاء بالعملية التعليمة ،وحماولة حت�سني املعدالت الرتاكمية للطالب من
خالل تفهم م�شكالتهم الرتبوية �أو النف�سية والعمل على حلها و�إر�شادهم �أكادميياً.
وقد طلب من هذه اللجان تزويد الق�سم بتقارير دورية تتمثل يف �آرائهم وتو�صياتهم حيال املهام التي رفعت �إليهم ،وذلك
على مدى �أ�سبوعني �أو �أكرث ،لإطالع الق�سم �أو ًال ب�أول على امل�سائل التي طلبت منهم ،والقيام مبعاجلتها.

م

1

اللجنة

مقرر اللجنة والأع�ضاء

د .حممد �شريف العطار
جلنة ال�شئون �أ.د .حممد �أبو املجد
د .في�صل عجباين
الأكادميية د .عبد اهلل �صالح احل�صني
د .علي �سعيد ال�صميلي

(مقررا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)

مهام اللجنة

 -1درا�سة وتطوير اخلطة الدرا�سية.
 -2درا�سة كل ما يتعلق بالكتب الدرا�سية املقررة واملراجع ،وما
يخ�ص الت�أليف والرتجمة.
 -3درا�سة مو�ضوع مقررات الت�صميم املعماري ،وطرق تدري�سه
و�سبل التطوير املختلفة.
 -4تطوير امل�سارات.
� -5أي مو�ضوعات �أكادميية �أخرى حتتاج للعر�ض على جمل�س
الق�سم.

مسقلا جمارب ريوطتل ةعونتم ناجل

وتو�ضح اجلداول التالية قائمة باللجان الدائمة التي مت ت�شكيلها يف العام الدرا�سي 1432 /1431هـ ،و�أ�سماء �أع�ضاء
اللجنة ومقرريها وكذلك �أهم املهام املكلفة القيام بها.
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م

اللجنة

مقرر اللجنة والأع�ضاء

2

جلنة
الت�صميم
املعماري

�أ .د .ال�سيد عبد الفتاح عامر (مقررا)
(ع�ضوا)
�أ .د .منري �إ�سماعيل هيكل
�أ .د .نوبي ح�سن عبد الرحيم (ع�ضوا)
(ع�ضوا)
د .غازي �سعيد الغامدي
د .عبد اهلل �صالح احل�صني (ع�ضوا)

 -1مراجعة و�صف مقررات الت�صميم املعماري.
 -2التن�سيق بني مقررات الت�صميم املعماري يف املراحل املختلفة.
 -3درا���س��ة نوعية امل�شاريع يف م��ق��ررات الت�صميم املعماري
املختلفة والنظر يف مدى توافقها مع امل�ستوى الدرا�سي للطالب،
وما متت درا�سته يف املقرراتالنظرية امل�ساندة.
 -4الرتكيز على ال�سياق ( )Themeاملطلوب يف كل مقرر من
مقررات الت�صميم املعماري.
 -5مقارنة امل�شاريع مبعايري االعتماد الأكادميي.
 -6درا�سة �أ�سلوب تدري�س مقررات الت�صميم املعماري وبيئة
الأ�ستديو ،وتقدمي املقرتحات يف ذلك.

(مقررا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)

-1التح�ضري لزيارة وفد ال ( )NAABللكلية يف مطلع �أكتوبر
القادم ،وجتهيز العر�ض اخلا�ص بالق�سم.
 -2تقوم اللجنة برفع خطة عملها خالل ثالثة �أ�سابيع من بداية
الف�صل الدرا�سي الأول 1432/1431ه ،ويقوم مقرر اللجنة برفع
تقارير دورية عن �سري �أعمال اللجنة وتقدمي تقرير نهائي بنهاية
كل ف�صل درا�سي.

3

�أ.د .ال�سيد عبد الفتاح عامر
د .منري �إ�سماعيل هيكل
د .عبد اهلل بن حممود
جلنة االعتماد د .قمر الزمان بن يو�سف
الأكادميي د .حممود ت�شي ح�سني
د .حكمت حماد علي
م .في�صل ن�صر الدين

مهام اللجنة

5

(مق���ررا)
�أ .د .حممد احل�صني
جلنة
متابعة �أ .د .ط���ارق عقي���ل ال�سليم���ان (ع�ض���وا)
�شئون
الدرا�سات �أ .د� .أ�سام���ه �أحم���د عب���ده (ع�ض���وا)
�أ .د .حمم���د حمم���ود عوي�ض���ة (ع�ض���وا)
العليا
د� .صال���ح ب���ن عل���ي الهذل���ول (ع�ض���وا)
د� .أ�سام���ه ن���ور اجلوه���ري (ع�ض���وا)

6

د .حكم���ت حم���اد عل���ي (مق���ررا)
جلنة املعامل د� .أمي���ن حمم���د اخلطي���ب (ع�ض���وا)
د .رو�سل���ي ب���ن عب���داهلل (ع�ض���وا)
م .حمم���د كلي���م اهلل �شفي���ع (ع�ض���وا)

 -1ح�صر التجهيزات املوجودة حالي ًا باملعامل.
 -2حتديد احتياجات املعامل من التجهيزات وامليزانية التقديرية
لها ،والكوادر الب�شرية التي ت�شغلها.
 -3عمل جدول تف�صيلي باملقررات التي تدر�س باملعامل ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س الذين يقومون بتدري�س هذه املقررات.

مسقلا جمارب ريوطتل ةعونتم ناجل

4

جلنة �شئون �أ.د .حممد ابو املجد حممود (مقررا)
(ع�ضوا)
�أ.د .حازم حممد عوي�س
طالب
البكالوريو�س د .غازي بن �سعيد الغامدي (ع�ضوا)
والإر�شاد د .حممد عبد العزيز ال�شرمي (ع�ضوا)
(ع�ضوا)
د .حممد �شريف العطار
الأكادميي م .زياد بن ح�سني �آل ال�شيخ (ع�ضوا)

 -1درا�سة م�شكالت الطالب الأكادميية واقرتاح احللول الالزمة
لها.
 -2متابعة عملية الإ�شراف الأكادميي والرتبوي لطالب الق�سم.
 -3ر�صد الظواهر ال�سيئة التي قد تظهر بني الطالب وتقدمي
احللول واملقرتحات ملعاجلتها.
 -4معادلة ال�ساعات الدرا�سية وال�شهادات من جامعات اململكة
ومن خارجها.
-5درا�سة تظلم الطالب ،وطلبات الطالب للح�صول على تقدير
(ل) غري مكتمل.
 -6العمل على حتفيز الطالب للم�شاركة يف الأن�شطة الطالبية
بالق�سم والكلية وتقدمي املقرتحات يف ذلك.
 -7درا�سة �إمكانية �إ�شراك الطالب يف اجلوانب الإدارية املنا�سبة
بالق�سم وت�شجيعهم على ذلك.
 -8ر�صد الق�صور الذي قد يظهر يف �أداء بع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س �أو اخلدمات التي يقدمها الق�سم وتقدمي املقرتحات يف
كيفية معاجلتها.
 -9ر�صد جوانب التميز يف �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س واخلدمات
التي يقدمها الق�سم ،والعمل على ت�شجيعها وتطويرها.
� -10أى موا�ضيع �أخرى تخ�ص �شئون الطالب وحتتاج للعر�ض
على جمل�س الق�سم.
 -1م��ت��اب��ع��ة ���س�ير ال�ب�رام���ج ب�شكل ع���ام وت��ق��دمي امل��ق�ترح��ات
واملالحظات الالزمة لتطويرها.
 -2النظر يف طلبات املتقدمني لاللتحاق بربامج الدرا�سات
العليا بالق�سم.
 -3اقرتاح �أ�سماء �أع�ضاء هيئة التدري�س للإ�شراف على الر�سائل
العلمية ،وت�شكيل جل��ان املناق�شة ،والإ���ش��راف على مناق�شة
الر�سائل.
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م

7

8

10

(مقررا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)

 -1العمل على ا�ستقطاب املتميزين من �أع�ضاء هيئة التدري�س
للق�سم.
 -2النظر يف طلبات املتقدمني للتعيني على وظائف معيدين
للق�سم.
 -3درا�سة طلبات املتقدمني لالبتعاث اخلارجي من املعيدين
واملحا�ضرين بالق�سم.
 -4متابعة مبتعثي الق�سم ،ودرا���س��ة الطلبات التي ت��رد منهم
متهيد ًا لعر�ضها على جمل�س الق�سم.

(مقررا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(ع�ضوا)
(�سكرتريا)

 -1العمل على تفعيل مو�ضوع الأر�شفة االلكرتونية واال�ستفادة من
�إمكانيات احلا�سب الإىل ب�شكل �أف�ضل يف �أعمال الق�سم (جل�سات
الق�سم� ،أعمال اللجان� ،إلخ)..
� -2أمانة جمل�س الق�سم (ا�ستقبال املو�ضوعات املراد عر�ضها
على املجل�س و�إع��داد مذكرات العر�ض� ،إع��داد ج��داول �أعمال
اجلل�سات ،تدوين التو�صيات واملالحظات التي ي�صدرها املجل�س،
مراجعة تو�صيات املجل�س واملربرات التابعة لها و�إعداد اخلطابات
التنفيذية للجهات املعنية املنبثقة من تو�صيات املجل�س� ،إعداد
حما�ضر جل�سات املجل�س).
� -3شئون العالقات العامة والإعالم (القيام بالتعريف ب�أن�شطة
الق�سم وكافة الأمور املتعلقة بذلك� ،إعداد التقارير ال�صحفية،
الإعارة ،الزيارات ،املحا�ضرات العامة ،الخ.)..
 -4امل�ساهمة يف كافة �أعمال التطوير الإداري بالق�سم وتقدمي
املقرتحات يف ذلك.

د .عم���اد الدي���ن �أوطه با�شي (مقررا)
د .حمم���ود ب���ن ت�شي ح�س�ي�ن (ع�ضوا)
د .عب���د الرحم���ن العنق���ري (ع�ضوا)
د� .أمي���ن حمم���د اخلطي���ب (ع�ضوا)
م .حمم���د كلي���م اهلل �شفي���ع (ع�ضوا)
م .وائل عب���د الرحيم البو�ش���ي (ع�ضوا)

 -1القيام بكافة الأمور املتعلقة بالعالقات العامة والإعالم داخل
الكلية واجلامعة وخارجها وفق اللوائح والأنظمة يف ذلك.
� -2إعداد التقارير ال�صحفية عن �أن�شطة الق�سم املختلفة.
 -3تنظيم الزيارات امليدانية والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 -4عمل خطة باملحا�ضرات العامة وور���ش العمل خالل العام
الدرا�سي وتقدمي املقرتحات يف ذلك.
 -5القيام بكافة املهام املتعلقة ب�أعمال الإعارة الدائمة واملو�سمية
يف الق�سم.
� -6إع���داد ومتابعة كتيب الق�سم وكافة الن�شرات التعريفية
بالربامج.
 -7التن�سيق مع كافة اللجان ذات العالقة بالق�سم فيما يخ�ص
�أعمال اللجنة.
 -8القيام بكافة ما يحال �إىل اللجنة فيما له عالقة مبهامها.

جلنة
حت�سني �أ .د .ح���ازم حام���د عوي����س (مقررا)
وتطوير
املداخل د .عم���اد الدين وطه با�ش���ي (ع�ضوا)
(ع�ضوا)
والفراغات د .عل���ي �سعي���د ال�صميل���ي
الكلية م .وائ���ل عبد الرحي���م البو�شي (ع�ضوا)
العامة

 -1تقوم اللجنة بتقدمي تقرير ي�شتمل على ت�صور �أويل لتح�سني
وتطوير املداخل والفراغات العامة والفراغات اخلا�صة بالق�سم
وطرق عر�ض اللوحات واملج�سمات والأعمال اخلا�صة بالطالب
وغريها.
 -2للجنة �أن ت�ستعني مبن تراه من املعيدين �أو الطاقم الإداري
بالكلية بالتن�سيق مبا�شرة مع وكالء الكلية املعنيني.
 -3تعمل اللجنة على حتديد االحتياجات املطلوبة وتقدير
امليزانية الالزمة لها.

د .حامت حممد �سامي ال�شافعي
جلنة
ا�ستقطاب د .من�صور عبد العزيز اجلديد
�أع�ضاء هيئة د .حمم���د ب���ن �أحم���د باحبي���ل
التدري�س د .جمال �شفيق عليان
ومتابعة �شئون د .عبد الرحمن حممد البخيت
املعيدين
واملبتعثني

�أ.د .نوبي ح�سن عبد الرحيم
�أ .د .ح���ازم حم ـم���د عوي�س
جلنة
ال�شئون د .عم���اد الدين �أوط���ه با�شي
إدارية
ال
د .حكم���ت حم���اد مطلق علي
م .كمال نا�صر عبد الرحمن
�أ .بن���در عب���د اهلل ال�شن���ار

جلنة
العالقات
العامة
والإعالم

مسقلا جمارب ريوطتل ةعونتم ناجل

9

اللجنة

مقرر اللجنة والأع�ضاء

مهام اللجنة
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م

اللجنة

مقرر اللجنة والأع�ضاء

11

جلنة
امل�سابقات
الوظيفية
ل�شغل وظيفة
مهند�س
معماري
م�شرف
ومهند�س
معماري
م�ساعد

د.من�صوربنعبدالعزيزاجلديد (مقررا)
�أ.د .نوب���ي ح�سن عبد الرحي���م (ع�ضوا)
(ع�ضوا)
م .عب���د الرحم���ن ال���زوم
م .كمال نا�صر عبد الرحمن (�سكرتريا)

مهام اللجنة

 -1تقوم اللجنة ب�إعداد �أ�سئلة االختبار التحريري وحتديد موعده
وموعد املقابلة ال�شخ�صية.
-2تقوم اللجنة ب�إجراء االختبار التحريري واملقابلة ال�شخ�صية
وت�سليم النتائج خالل �أ�سبوعني من تاريخ االختبار.

 -10ما تم إنجازه من عمل اللجان
  -1-10جلنة ال�شئون الأكادميية

عقدت اللجنة العديد من االجتماعات وقد �أ�سفرت عن الأتي:
 .أ ا�ستكمال متطلبات االعتماد الأكادميي الوطني و يت�ضمن؛
1 .1ا�ستكمال معادلة بع�ض املقررات الدرا�سية.
2 .2تو�صيف املقررات طبق ًا لنموذج (هـ).
3 .3و�صف متطلبات الق�سم طبق ًا لنموذج (ب).
.با�ستكمال متطلبات االعتماد الأكادميي ( )NAABويت�ضمن؛
1 .1تطوير و�صف املقررات طبقا لنموذج (.)NAAB
2 .2تطوير مقرتح ثقافة الأ�ستوديو (.)Studio Culture
3 .3متابعة ملفات املقررات (.)Course File
 .جمراجعة وت�صنيف الكتب الدرا�سية ككتاب �أ�سا�سي ( )Textbookوهو املطلوب توفريه للطالب ،وم�صدر تعليمي
( )Resourceموجود يف مكتبة الكلية ،مع العمل على اعتماد قائمة من الق�سم ل�شراء الكتب الدرا�سية ،وتوفري
ن�سخة منها مبعر�ض االعتماد الأكادميي.
 -2-10جلنة الت�صميم املعماري

عقدت اللجنة اجتماع ًا يف �شهر مايو وناق�شت عدة مو�ضوعات من �أهمها ما يلي:
1 .1مناق�شة �آلية و�أ�سلوب تدري�س مقررات الت�صميم املعماري.
2 .2تقييم الفكر املعماري الذي ننتهجه ونتبناه يف تدري�س الت�صميم املعماري -مث ًال هناك برامج معمارية تركز
على اال�ستدامة و�أخرى على تقنية البناء و�أخرى على الرتاث املعماري.
3 .3مراجعة و�صف مقررات الت�صميم املعماري والتن�سيق بينها يف املراحل املختلفة ،من منطلق �إمكانية تخريج اخلريج

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

4 .4تطوير م�صفوفة �أداء الطالب طبق ًا لنموذج (.)NAAB
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الذي ميكنه التعامل بايجابية مع متطلبات ال�سوق وامل�شاركة الفعالة يف م�سرية التنمية التي تتبناها اململكة.
4 .4درا�سة نوعية امل�شاريع يف مقررات الت�صميم املعماري ،ومدى توافقها مع امل�ستوى الدرا�سي املطلوب.
5 .5مقارنة نوعية امل�شاريع مبتطلبات االعتماد الأكادميي ،و�إىل �أى مدى ميكن �أن حتقق هذه امل�شاريع معايري الأداء
الطالبي (.)Student Performance Criteria
6 .6توافق تدري�س املواد النظرية مع تدري�س الت�صميم املعماري ،لإمكانية تخريج اخلريج الذي تتوفر فيه املوا�صفات
املطلوبة.
وقد حددت اللجنة بع�ض النقاط املهمة التي تو�ضح نقاط ال�ضعف والقوة والتي ميكن �أن ت�سهم يف االرتقاء مبقررات
الت�صميم املعماري ،وميكن تلخي�صها كالأتي:
Ó

Ó

Ó

Óر�أت اللجنة �ضرورة تعريف وو�ضوح وفهم الهدف من تدري�س الت�صميم املعماري ،وكذلك ما هي موا�صفات
اخلريج الذي يتمنى �أن يخرجه ق�سم العمارة ؟
Óر�أت اللجنة �أي�ض ًا �أن م�شكلة تدري�س الت�صميم املعماري واملنتج النهائي قد تكون م�سئولية م�شرتكة بني الطالب
والأ�ستاذ ،هذا مع االعرتاف ب�أن البيئة املتوفرة يف الكلية من ا�ستوديوهات ومعامل ومدرجات و�إمكانيات مادية
هي على �أعلى م�ستوى.
�Óإن الطالب قد يكون لي�س لديه الرغبة يف �أن ي�صبح مهند�س ًا معماري ًا متميزاً ،ولكن يريد �أن يح�صل على �شهادة
البكالوريو�س فقط وبالتايل يبذل املجهود املقل� ،أو قد يكون لي�س لديه موهبة الر�سم والتخيل التي متكنه من
التعبري عن �أفكاره.

Ó

Óبالرغم من �أن اختالف املدار�س الفكرية لأع�ضاء هيئة التدري�س له ايجابياته املعروفة� ،إال �أن االختالف يف
طريقة التدري�س �أو عدم �إتباع منهجية واحدة متفق عليها يف تدري�س الت�صميم املعماري مبنية على العالقة
الأفقية والعالقة الر�أ�سية بني مقررات الت�صميم يف املراحل املختلفة قد يكون له بع�ض ال�سلبيات فى تدري�س
الت�صميم.

Ó

Óتطرق �أع�ضاء اللجنة �إىل مناق�شة فكرة الأ�ستوديو الواحد الذي يجمع بني طالب املراحل املختلفة ،و�أن يتوىل
�أ�ستاذ واحد �أو �أكرث التدري�س لهم حتى التخرج ،واتفق �أع�ضاء اللجنة على �أن هذا النظام قد ي�صعب تنفيذه يف
ق�سم العمارة بجامعة امللك �سعود،ملا قد ينتج عنه من �سلبيات التي يراها البع�ض.

Ó

هذا وقد خل�صت اللجنة �إىل �ضرورة مناق�شة جميع هذه الآراء على م�ستوي الق�سم ،لذلك مت االتفاق على عقد ور�شة عمل
يف يوم الثالثاء 1432/7/12هـ املوافق 2011/6/14م خا�صة بالت�صميم املعماري والتي نتج عنها بع�ض التو�صيات وهي
كالأتي:
 -1تو�صيات خا�صة ببيئة الأ�ستوديو وتتلخ�ص يف:
Ó

Óا�ستكمال بقية جتهيزات اال�ستوديوهات ،مثل �أجهزة الطباعة والعر�ض وحفظ املقتنيات امل�شرتاة وتلك اخلا�صة
بالأ�ساتذة.

Ó

�Óإعادة توزيع الإ�ضاءة وم�آخذ الكهرباء و�إ�ضافة عنا�صر نباتية وتن�سيقيه لتح�سني جو الأ�ستوديو الطبيعي والنف�سي.

Ó

Óرفع جانب الوعي لدى الطالب يف �صيانة ونظافة املكان وحمايته.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

Óتطرقت اللجنة �أي�ض ًا �إىل �أن الطالب يتعلم الت�صميم املعماري من و�سائل خمتلفة منها على �سبيل املثال �أ�ستاذه
�أثناء �أ�ستوديو الت�صميم واملعيد �أو املدر�س امل�ساعد  -زمالءه – املكتبة  -التدريب ال�صيفي ،وا�ستقر الر�أي بعد
املناق�شة على �أن دور املعيد غائب يف ق�سم العمارة� ،إما لقلة العدد �أو لتهمي�ش دوره من قبل �أ�ستاذ املقرر -كما
�أن الطالب ال يجد الفر�صة للتعلم من زمالئه وال يرتدد كثري ًا على املكتبة.
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جانب من ور�شة الت�صميم املعماري الأوىل
Ó

Óتخ�صي�ص جهة موحدة بالكلية لإدارة اال�ستوديوهات من الناحية الفنية والت�شغيلية.

 -2تو�صيات خا�صة بالطالب:
Ó

Óمراجعة مدخالت الق�سم لرفع م�ستوى هذه املدخالت من خالل تطوير اختبار القبول و�شروطه
تدعيم.

Ó

Óربط الطالب بالأ�ستوديو واجناز العمل داخله ب�إن�شاء وحدة لدعم املهارات الفنية بالكلية.

Ó

�Óإن�شاء وحدة خدمات الطالب بعمل دورات تطويرية للطالب يف جمال التفكري /التوا�صل /الر�سم وت�سويق
الأفكار.

Ó

Óتوحيد متطلبات امل�شاريع وو�سائل عر�ضها مبا يتنا�سب مع الدخل املايل للطالب.

 -3تو�صيات خا�صة بالأ�ستاذ والفريق الداعم:
Ó

Óتو�سيع القنوات النظامية ملمار�سة املهنة خالل التدري�س جلميع الأ�ساتذة ال�سعوديني والوافدين.

Ó

�Óضرورة ال�سعي لتوفري العدد الكايف من �أع�ضاء الفريق الداعم وامل�ساند.

Ó

�Óإعادة النظر يف االعتماد على �أن يقوم جميع الأ�ساتذة بتدري�س الأ�ستوديو وال�سعي لوجود بدائل لالقت�صار على
بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س وتفريغ الآخرين للمقررات واملواد الأخرى بالق�سم.

Ó

Óتنظيم دورات تدريبية وتطويرية يف مهارات التدري�س والتقييم.

Ó

�Óأهمية الرتكيز على طرح م�شاريع واقعية حقيقية.

Ó

 Óامل�شاركة يف امل�سابقات املعمارية والتناف�سية بني الطالب (عاملي ًا و�إقليمي ًا وحملياً).

Ó

 Óتقوية الربط الت�سل�سلي بني مقررات الت�صميم يف جمال مو�ضوعات امل�شاريع وحجمها.

 -5تو�صيات خا�صة ب�أ�سلوب التدري�س والتقييم:
Ó

Ó

�Óإيجاد �آليات ت�سمح با�ستثمار الطالب يف التعلم من زميله وتقدمي التعليم له ( )Peer learningويف تقييم بع�ضهم
البع�ض.
�Óإعادة النظر يف اجلدول الزمني وتوقيت �ساعات اال�ستوديوهات مبا ي�سمح ب�إعطاء مرونة �أكرب لتطوير تدري�س
الأ�ستوديو.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

 -4تو�صيات خا�صة بامل�شاريع:
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Ó

Óالعناية باختيار حمكمني يتنا�سبون مع م�ستوى الأ�ستوديو ومع �أهدافه التعليمية.
م�شاركة �أ�ساتذة الأ�ستوديو يف كافة مراحل التقييم لكافة امل�شروعات بالأ�ستوديو.

Ó

Óتوحيد جلان التحكيم لكل �أ�ستوديو وم�شروع.

Ó

�Óأهمية وجود معايري وا�ضحة لتقييم كل �أ�ستوديو.
دعم وتكثيف �إطالع الطالب على احلاالت الدرا�سية املنا�سبة واملميزة وت�أ�صيل كيفية اال�ستفادة منها -وذلك
يف كل �أ�ستوديو وم�شروع.
�إعطاء جرعات �أكرب لدرا�سة وحتليل املوقع مب�ستوياته املختلفة (عمرانية  /طبوغرافية /مناخية.)... /

 -3-10جلنة االعتماد الأكادميي

تقدمت اللجنة بتقرير كامل عن مراحل تطور االعتماد الأكادميي للق�سم على النحو التايل-:
بد�أت كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود يف مراحل االعتماد الأكادميي لربنامج ق�سم العمارة وعلوم البناء منذ
مار�س عام 2008م ،عندما �أر�سلت الكلية �أربع جمموعات من الأ�ساتذة �إىل دول خمتلفة يف �أوروبا وماليزيا و�سنغافورة
وذلك لزيارة الكليات التي ح�صلت على االعتماد الأكادميي و للتعرف على هيئات االعتماد الأكادميي وترتيبها من حيث
اجلودة والكفاءة ومدى تطابقها مع برنامج العمارة .وكان هناك �أمام الكلية االختيار بني الهيئة امللكية الربيطانية
( )RIBAوالتي ال تتفق مع الربنامج الأكادميي لق�سم العمارة يف الكلية �أو الهيئة الوطنية العتماد الربامج املعمارية يف
�أمريكا ( .)NAABوقد ف�ضلت الكلية ال�سري يف خطوات االعتماد الأكادميي عن طريق الهيئة الوطنية العتماد الربامج
املعمارية يف �أمريكا ( )NAABوالتي بحق تعد �أرقى هيئة اعتماد للربامج املعمارية يف العامل ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �أن
برنامج الق�سم قد �أ�س�س يف الأ�صل وفق ًا لأ�سلوب تدري�س العمارة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
تقرير مف�صل للمراحل التي مت اجنازها بوا�سطة جلنة االعتماد الأكادميي.

قطعت كلية العمارة والتخطيط مرحلة متطورة من مراحل االعتماد الأكادميي لربنامج ق�سم العمارة وعلوم البناء مع
الهيئة الوطنية العتماد الربامج املعمارية الأمريكية وميكن تو�ضيحها على النحو التايل:
Ó

 Óقدم الق�سم تقرير ًا �شام ًال ( ) Institutional Overviewيف �أكتوبر 2009م ويت�ضمن و�صف الربنامج الدرا�سي
وكذلك الإمكانيات املتوفرة بالكلية من ا�ستوديوهات ومعامل وف�صول درا�سية مزودة ب�أحدث التقنيات و�إي�ضاح
نقاط القوة بالكلية والتحديات التي ترغب يف حتقيقها وعالقة الكلية باملجتمع اخلارجي ومدى م�شاركتها
الفعالة يف اخلطط التنموية التي تتبناها اململكة.

Ó

 Óوالجتياز مراحل االعتماد الأكادميي بنجاح قامت الكلية با�ست�ضافة خبري يف االعتماد الأكادميي وهو بروفي�سور
واين دراموند وهو رئي�س �سابق للـ ( )NAABوجاء يف عدة زيارات وذلك للحوار مع الأ�ساتذة ومراجعة امل�ستندات
والتقارير والتح�ضريات التي قامت بها الكلية.

Ó

Óقامت الكلية بتقدمي التقرير املطلوب ( )APRقبل الزيارة بحوايل  140يوماً .ومت قبول التقرير من قبل ()NAAB
وبناء عليه مت حتديد الزيارة الثانية لتكون يف �أكتوبر 2011م.
وحتويله �إىل الفريق الزائر والذي قبله هو الآخر ً

1

�أر�سل الفريق الزائر خطاب اىل الكلية بتاريخ 2011/8/30م يفيد بت�أجيل الزيارة �إىل الثامن من دي�سمرب 2011م وذلك
حتى تكون يف موعد �إجازتهم يف الكليات التي ينتمون �إليها حيث �أن ع�ضوي الفريق الزائر �أ�ساتذة جامعيون �أحدهما
�أ�ستاذ يف جامعة مونتانا والآخر �أ�ستاذ يف جامعة تك�سا�س .A&M

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

Ó

وبناء عليه ا�ستقبلت الكلية الزيارة الأوىل التي قام بها رئي�س
 Óوافقت هيئة الـ( )NAABعلى التقرير املقدم ً
وبناء على تقريره مت حتديد الزيارة الثانية وهي الزيارة
( )NAABيف �أكتوبر 2010م والتي �أ�شاد فيها بالكليةً ،
املهمة (تتحدد الزيارة الثانية بعد الزيارة الأوىل مبا ال يقل عن عام) ومت حتديدها يف �أكتوبر 2011م وحتديد
الفريق الذي يقوم بالزيارة ب�شرط �أن تقوم الكلية بتقدمي تقرير برنامج العمارة Architectural Program
).Report (APR
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زيارة رئي�س املجل�س الوطني العتماد التعليم املعماري الأمريكي �إيل كلية العمارة والتخطيط

ويف هذا ال�سياق قامت الكلية بالتجهيز لهذه الزيارة وفق الأتي-:
1 .1تقدمت الكلية بطلب منح �أع�ضاء فريق الـ ( )NAABت�أ�شرية دخول �إىل اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ
2011/8/15م.
2 .2مت االنتهاء من حت�ضري معر�ض لأعمال الطلبة يف جميع املراحل ويف جميع املقررات الدرا�سية.
3 .3قام كل �أ�ستاذ بتح�ضري ملفات املقررات  – Course filesالتي يقوم بتدري�سها ،ومت جتهيز هذه امللفات
بطريقة حرفية تتنا�سب مع قوة ومكانة الكلية.
4 .4مت عمل لقاءات مع املزاولني ملهنة العمارة يف ال�سوق املحلي وذلك للتوا�صل معهم واال�ستماع �إىل ر�أيهم يف
خمرجات الكلية ومدى ا�ستيعابهم ملتطلبات ال�سوق ال�سعودي حيث �أن ذلك من متطلبات الزيارة الثانية.
5 .5قام الق�سم ب�إجراء ا�ستبيان لطالب التخرج قبل تخرجهم مبا�شرة وذلك بهدف التعرف على �أرائهم يف
برنامج ق�سم العمارة وعلوم البناء وطرق التدري�س املتبعة من خالل جتربتهم فى الق�سم منذ التحاقهم به
حتى تخرجهم (  ) Exit Surveyوقد مت ذلك على مدى ثالث دفعات متتالية.
6 .6قامت الكلية بعقد لقاءات مع جمموعات من خريجيها وذلك للوقوف على م�ستوى اخلريجني ومدى تفاعلهم
مع متطلبات ال�سوق و م�شاركتهم يف اخلطة التنموية ال�شاملة يف اململكة ،وحيث �أن ذلك �أي�ض ًا من متطلبات
الزيارة.

8 .8مت عقد لقاءات بني عمادة الكلية والطالب وبح�ضور رئي�س ق�سم العمارة وعلوم البناء و�أع�ضاء هيئة التدري�س
حيث �أبدى الطالب ر�أيهم يف الربنامج الدرا�سي وطريقة التدري�س وعر�ض م�شاكلهم ور�أيهم يف املقتنيات
املعمارية واملكانية والفراغية يف الكلية من اال�ستوديوهات واملعامل والف�صول والتي �أ�شاد بها الطالب .وقامت
�إدارة الكلية بدرا�سة م�شاكل الطلبة وحماولة معاجلتها مما كان له الأثر االيجابي عند الطالب ،كما مت دعوة
وكيل اجلامعة للم�شاريع لال�ستماع �إىل امل�شاكل التي لها عالقة بالوكالة وقد وعد �سعادته مبعاجلتها.
9 .9مت تخ�صي�ص مكان يف املعر�ض لعر�ض �أعمال الأ�ساتذة وم�ؤلفاتهم من �أبحاث وكتب وكذلك الأعمال
وامل�شروعات التي قامت بها الكلية وخ�صو�ص ًا التي فازت فيها من خالل امل�سابقات حيث �أن م�شاركة الكلية يف
التنمية املجتمعية من �أهم معايري االعتماد الأكادميي ومتطلبات الـ (.)NAAB

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

7 .7قامت الكلية �أي�ض ًا بت�شكيل املجل�س اال�ست�شاري ومت عقد اجتماع مع �أع�ضاءه يف مقر الكلية بتاريخ 2010/9/29م،
وذلك ملناق�شتهم يف كيفية االرتقاء مب�ستوى الربامج الأكادميية يف الكلية.
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بعد االنتهاء من هذه الزيارة ب�إذن اهلل �سوف تكون هناك زيارة ثالثه وهي النهائية والتي �سوف تكون يف �أكتوبر عام
2012م .ومبجرد احل�صول على االعتماد الأكادميي ف�سوف يكون ق�سم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة والتخطيط
بجامعة امللك �سعود هو الثاين على م�ستوى ال�شرق الأو�سط والأول على م�ستوى اململكة يف احل�صول على االعتماد بوا�سطة
الـ ( )NAABوالتي تعد �أرقى هيئة اعتماد للربامج املعمارية على م�ستوى العامل .والتي تعتمد الربامج املعمارية خارج
الواليات املتحدة با�ستخدام نف�س املعايري التي ت�ستخدم يف تقييم واعتماد الربامج املعمارية يف داخل �أمريكا.
 -4-10جلنة �شئون طالب البكالوريو�س والإر�شاد الأكادميي

بناء
وبناء عليه قامت بو�ضع �سيا�سة عامة للإر�شاد الأكادميي بالق�سم ً
 1 .1عقدت اللجنة العديد من االجتماعاتً ،
على اخلطة العامة التي مت عر�ضها على جمل�س الق�سم ،وذلك يف خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
1432/1431هـ.
 2 .2متت دعوة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل اجتماع باملدرج الرئي�س يف الكلية ،ومت خالل هذا االجتماع
التعريف بال�سيا�سة العامة لعملية الإر�شاد الأكادميي والإجراءات التنفيذية التي �ستتبع لتحقيق هذه ال�سيا�سة.
 3 .3مت عر�ض �سيا�سة الق�سم على جمل�س الإر�شاد الأكادميي بالكلية ،والذي ير�أ�سه �سعادة وكيل الكلية لل�شئون
الأكادميية .وقد �أقر املجل�س تلك ال�سيا�سة وقرر تعميمها على م�ستوي جميع طالب الكلية بق�سميها ،هذا وقد
وافق على هذا املقرتح �سعادة عميد الكلية وكذلك �أع�ضاء جمل�س الكلية.
� 4 .4شارك مقرر جلنة الإر�شاد الأكادميي بالق�سم يف برنامج التوجيه والإر�شاد الطالبي ،والذي نظمته عمادة
تطوير املهارات يف �شهر �شوال 1431هـ .وقد مت تعريف �أع�ضاء اللجنة مبا قدم يف الربنامج.
 -5-10جلنة متابعة �شئون الدرا�سات العليا

1 .1نظرت اللجنة يف عدد من الطلبات التي ُقدمت �إليها ،واتخذت القرارات املنا�سبة لها ،وهي مدونة يف حما�ضر
اللجنة.
2 .2نظرت اللجنة يف عدد من مقرتحات الر�سائل املقدمة و�أحالتها �إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني بالق�سم
ثم �أحالتها �إىل الطالب لإجراء التعديالت عليها.
3 .3نظرت اللجنة يف �شروط القبول لربناجمي املاج�ستري والدكتوراه و�أجرت التعديالت الالزمة عليها و ُرفعت
بذلك ل�سعادة رئي�س الق�سم.

6 .6قامت اللجنة ب�إعداد «دليل لإعداد مقرتح الر�سالة» ،وكذلك �إعداد ت�صور لإنهاء ر�سالة املاج�ستري خالل �سنتني
من قبول الطالب يف الربنامج ،و�إعداد ت�صور لتعيني مر�شدين للطالب وحتديد مهامهم ومت عر�ضة على
جمل�س الق�سم.
بناء على طلب �سعادة وكيل
7 .7قامت اللجنة مبراجعة الالئحة املوحدة للدرا�سات العليا و�أبدت ملحوظاتها عليها ً
الكلية لل�شئون الأكادميية.
�8 .8أعدت اللجنة ت�صور ًا ملحتوى موقع الدرا�سات العليا �ضمن موقع الكلية ،ويجري العمل على تطوير املوقع ،ويتوقع
االنتهاء منه �إن �شاء اهلل يف الف�صل القادم.
�9 .9إعداد قائمة باملر�شدين الأكادمييني للطالب بحيث تكون مهيئة للطالب اجلدد عند قبولهم يف الربناجمني.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

4 .4حددت اللجنة �أعداد الطالب للقبول يف برنامج املاج�ستري بعدد ( 15طالباً) ،ولربنامج الدكتوراه بعدد (5
طالب) ،وحددت موعد للمقابلة ال�شخ�صية ورفعت بذلك ل�سعادة رئي�س الق�سم كما ذكر عاليه.
5 .5راجعت اللجنة ثالثة مناذج �أُر�سلت من قبل عمادة الدرا�سات العليا و�أبدت امللحوظات الالزمة عليها ورفعتها
ل�سعادة رئي�س الق�سم.
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1010ح�ضر مقرر اللجنة الأ�ستاذ الدكتور حممد احل�صني ،وع�ضو اللجنة الأ�ستاذ الدكتور حممد عوي�ضة ور�شة عمل
«تقومي برامج الدرا�سات العليا» التي �أُقيمت يف 1432/2/14هـ.
ُ 1111عقد اجتماع ي�ضم �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا ُنوق�شت فيه امل�شكالت التي تواجه الطالب
و�سبل تطوير الدرا�سات العليا وكان ذلك يف يوم االثنني 1432/1/28هـ.
 -6-10جلنة املعامل

عقدت اللجنة عدة اجتماعات ،وقامت كذلك بعدة زيارات لكل من معمل الإن�شاءات ومعمل املواد ومعمل ال�صوتيات
ومعمل احلراريات .ومت جرد جميع الأجهزة املوجودة تبع ًا للقوائم املوجودة ،ومت حتديث قوائم جديدة بجميع الأجهزة
والتجهيزات املوجدة حالياً .مت �أي�ضا ح�صر املعدات القدمية التي عفا عليها الزمن ،وجاري حالي ًا �إعداد قوائم بالأجهزة
اجلديدة املطلوبة وذلك بعد احل�صول على اقرتاحات من �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�سئولني عن تدري�س املواد ذات ال�صلة
باملعامل .هذا وقد مت توزيع ا�ستبيان على �أع�ضاء هيئة التدري�س للتعاون يف هذا ال�ش�أن .و�سوف يتم االنتهاء من قوائم
الأجهزة اجلديدة فور احل�صول على املقرتحات املطلوبة حتي يتم التو�صل �إىل ال�شكل النهائي للمعامل.

معمل الر�سم والت�صميم باحلا�سب الآيل

معمل البيئة واملناخ

 -7-10جلنة ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س ومتابعة �شئون املعيدين املبتعثني

عقدت اللجنة عدة اجتماعات �أ�سفرت عن ما يلي:
املهمة الأوىل :العمل على ا�ستقطاب املتميزين من �أع�ضاء هيئة التدري�س للق�سم:

1 .1تقييم جمموعة كبرية من ال�سري الذاتية لأع�ضاء هيئة التدري�س الراغبني يف االلتحاق بالكلية.
2 .2عمل تلخي�ص لتخ�ص�صات �أع�ضاء هيئة التدري�س املوجودين يف الق�سم وذلك بهدف حتديد احتياج الق�سم من
التخ�ص�صات املختلفة.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

معمل الإن�شاءات

معمل ال�صوتيات
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3 .3حتديد النقاط اجلاذبة يف الق�سم والكلية واجلامعة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد.
�4 .4إجراء ات�صاالت ال�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س جدد من بلدان خمتلفة.
5 .5االت�صال ببع�ض الزمالء ال�سابقني املميزين (املعروفني لدي �أع�ضاء اللجنة) وذلك بخ�صو�ص االن�ضمام
للق�سم و متابعة حتفيزهم لالن�ضمام �إليه.
6 .6البحث عن مر�شحني لال�ستقطاب عن طريق البحث عن بع�ض الأ�ساتذة العرب املميزين يف بع�ض كليات
العمارة الغربية.
�7 .7صياغة خطاب ملخاطبة الأ�ساتذة الأجانب املر�شحني لال�ستقطاب.
�8 .8إعداد منوذج لرت�شيح �أع�ضاء هيئة تدري�س مميزين لال�ستقطاب وتوزيعه على �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم
للرت�شح.
وقد كان من ثمار اخلطوات ال�سابقة الرفع بالتو�صية ال�ستقطاب عدد (� )7سبعة �أع�ضاء هيئة التدري�س وهم:
(�أ�ستاذ م�ساعد) ( و�صل وبا�شر العمل)
Ó Óد /عمرو باجنيد
(�أ�ستاذ م�ساعد)
		
Ó Óد /معني قا�سم
(�أ�ستاذ م�ساعد)
Ó Óد /خريي مرعي
(�أ�ستاذ م�شارك)
Ó Óد /حممد نبيل غنيم
(�أ�ستاذ م�شارك)
Ó Óد /عزت عبد املنعم
(�أ�ستاذ م�ساعد)
Ó Óد� /شهم علو�ش		
(�أ�ستاذ م�ساعد)
Ó Óد� /أحمد عزمي
املهمة الثانية :النظر يف طلبات املتقدمني للتعيني على وظائف معيدين بالق�سم:

1 .1حتديد النقاط اجلاذبة للمعماريني والطالب املتفوقني للتقدم للإعادة بالق�سم.
�2 .2إعداد �إعالن للإعادة يف الق�سم.
3 .3حتديد تاريخ �سنوي النتهاء التقدمي للإعادة.
4 .4جتهيز منوذج التقدم لوظيفة معيد.
5 .5حتديد امل�ستندات املطلوبة من املتقدمني للإعادة.
7 .7تر�شيح عدد ( )5خم�سة من املتقدمني للتعيني على وظيفة معيد والرفع بذلك ل�سعادة رئي�س الق�سم ومن ثم
العر�ض على جمل�س الق�سم العتمادهم والرفع بذلك ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عميد الكلية.
املهمة الثالثة :درا�سة طلبات املتقدمني لالبتعاث اخلارجي من املعيدين واملحا�ضرين بالق�سم

1 .1حتديد وح�صر التخ�ص�صات املطلوبة ل�سد احتياجات الق�سم وذلك لتوجيه املعيدين للتخ�ص�ص بها.
�2 .2إعداد عر�ض تقدميي موجه للمعيدين املر�شحني لالبتعاث ويناق�ش �أمور كثرية منها� :أف�ضل الربامج املقدمة
يف عدد من اجلامعات الغربية.
3 .3عقد لقاء مع املعيدين يف الق�سم ملعرفة م�شكالتهم ومقرتحاتهم ثم توجيههم .ومت خالل اللقاء التايل:
Ó Óمناق�شة ق�ضية املرا�سلة �أثناء درا�سة اللغة.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

6 .6درا�سة الطلبات واملفا�ضلة بينها والقيام باملقابلة ال�شخ�صية للمتقدمني.
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Ó
Ó
Ó

Óمناق�شة مو�ضوع التخ�ص�صات التي يحتاجها الق�سم يف الفرتة القادمة.
Óمناق�شة معايري اختيار مكان الدرا�سة (املناخ ،تو�سيع نطاق البحث يف دول مثل اليابان و�أملانيا و�سنغافورة،
�إلخ� ،...أن يكون �ضمن مدر�سة معمارية معروفة و�أن يكون حتت برنامج معماري معتمد من جهة معروفة).
Óتوزيع العر�ض التقدميي املجهز على املعيدين ومناق�شته معهم.

4 .4حت�ضري ا�ستبيان للمعيدين بالق�سم لت�سهيل التوا�صل معهم �أثناء الإبتعاث وملعرفة توجهاتهم البحثية.
املهمة الرابعة :متابعة مبتعثي الق�سم وجتهيز ملف بحالة كل مبتعث ،ودرا�سة الطلبات التي ترد منهم متهيدا
لعر�ضها على جمل�س الق�سم:

�1 .1إعداد قاعدة بيانات للمبتعثني بوا�سطة برنامج �أك�س�س.
2 .2حماولة االت�صال باملبتعثني ملحاولة ا�ستكمال النق�ص يف املعلومات ولتحديث القدمي منها.
�3 .3إعداد �أر�شيف ورقي مبوب ومنظم ملرا�سالت املبتعثني.
4 .4درا�سة حاالت املبتعثني ودرا�سة طلباتهم لاللتحاق بربامج الدرا�سات العليا باجلامعات الأجنبية.
�5 .5إعداد تقرير خا�ص عن بع�ض احلاالت املحالة من رئي�س الق�سم بخ�صو�ص بع�ض مبتعثي الق�سم.
 -8-10جلنة ال�شئون الإدارية

1 .1ت�شكيل الهيكل الإداري لأعمال جمل�س الق�سم.
2 .2تفعيل حما�ضر اجتماعات جمل�س الق�سم عن طريق البوابة الإلكرتونية (جمال�س) التابعة للجامعة ،كما مت
حث �أع�ضاء هيئة التدري�س بالت�سجيل فيها وا�ستثمارها يف عمل التعليقات على املو�ضوعات املطروحة على
جدول �أعمال اجلل�سات وقد حظي الق�سم بال�سبق يف �إدخال وتفعيل هذا النظام وا�ستثماره على م�ستوي الكلية،
وذلك للفوائد العديدة له .كما مت الرفع ل�سعادة عميد الكلية ببع�ض املقرتحات يف هذا ال�ش�أن لتجهيز قاعة
اجتماعات جمل�س الق�سم ال�ستثمار هذا النظام يف عقد جل�سات جمل�س الق�سم ب�شكل �أف�ضل.
�3 .3إعداد هذا التقرير.
 -9-10جلنة العالقات العامة والإعالم

وقد و�ضعت اللجنة عدة مقرتحات لإمتام ذلك وهي:
1 .1العمل على مقرتح حتت م�سمي (�صندوق التكافل) وذلك مل�ساعدة املعوزين من املوظفني والطالب يف الق�سم
وعمل �آلية لذلك من خالل �إن�شاء جلنة خا�صة بهذا املو�ضوع يتكون �أع�ضا�ؤها من عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س و بع�ض الإدارات يف الق�سم.
2 .2ال�سعي بالتن�سيق مع �إدارة احلا�سب الآيل �إىل �إن�شاء برنامج خا�ص ب�إدارة العالقات العامة ليبد أ� ن�شاطه ب�إذن
اهلل من عام 1432هـ.
 -10-10جلنة حت�سني وتطوير املداخل والفراغات العامة الكلية

1 .1عقدت اللجنة عدة اجتماعات وخل�صت �إىل متييز ثالث فئات رئي�سة من الفراغات املطلوب التعامل معها و
هي كالأتي:

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

تقدمت اللجنة بخطة طموحة الجناز املهام املوكلة �إليها من قبل رئي�س الق�سم والتي تتلخ�ص يف؛ الإعداد لربامج اجتماعية
لتقوية الروابط الأخوية بني م�سئويل الق�سم والطالب ،الرتتيب والتن�سيق للمنا�سبات والزيارات الداخلية واخلارجية
و�إعداد براجمها وذلك بالتن�سيق مع الإدارات ذات العالقة.
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Ó
Ó
Ó

Óفراغات خا�صة بالكلية مت در�ستها وتنفيذها.
Óفراغات مت تقدمي مقرتحات لبع�ضها ومازال بع�ضها الآخر قيد الدرا�سة.
Óفراغات حتتاج �إىل درا�سة وتقدمي ت�صور مبدئي لكيفية ا�ستغاللها.

2 .2قدمت اللجنة قائمة بالفراغات اخلا�صة بالق�سم والتي مت درا�ستها وتنفيذها.
3 .3قدمت اللجنة قائمة بالفراغات التي يتم درا�ستها الآن وقد مت تقدمي مقرتحات ت�صميمية لها من قبل مكاتب
ا�ست�شارية.

4 .4قدمت اللجنة مقرتح ت�صور مبدئي لكيفية ا�ستغالل باقي الفراغات واملداخل التي مل يتم درا�ستها من قبل
ومنها على �سبيل املثال:
Ó Óدرا�سة الت�صميم العمراين ملداخل الكلية من اجلهتني ال�شرقية و الغربية.
Ó Óال�ساحات ال�صغرية التي تقع على تقاطع املمرات داخل الكلية حيث يوجد بع�ض امل�ساحات و احليزات
(فراغات بينية) ت�سمح با�ستغاللها يف عدة �أن�شطة.
Ó Óا�ستغالل ممرات الكلية واخلا�صة بق�سم العمارة وعلوم البناء كفراغات عر�ض لأعمال الطالب يف نهاية
كل ف�صل.
Ó Óمعر�ض �سنوي للأعمال املتميزة للطالب للف�صلني ال�سابقني.
 -11-10جلنة امل�سابقات الوظيفية ل�شغل وظيفة مهند�س معماري م�شرف ومهند�س معماري م�ساعد

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وتتلخ�ص كما يلي:
عقد االجتماع يف يوم 1432/2/6هـ ومت فيه عمل التايل :ـ
1 .1حتديد موعد االختبار التحريري يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االثنني 1432/2/20هـ وحتديد
املقابلة ال�شخ�صية يوم الأربعاء 1432/2/20هـ.
2 .2حتديد الإطار العام لأ�سئلة االختبار ،والإطالع على م�سودات �أ�سئلة مت �أعدادها من قبل بع�ض �أع�ضاء اللجنة.
3 .3تكليف �سكرتري اللجنة ب�إر�سال ر�سائل على اجلوال للمتقدمني لإخطارهم مبوعد االختبار واملقابلة ،وما هو
مطلوب منهم ،وقد مت ذلك قبل نهاية االجتماع.
االجتماع الثاين-:

عقد االجتماع يف يوم 1432/2/14هـ ومت فيه مناق�شة م�سودة االختبار التحريري واختيار الأ�سئلة ،للوظائف املطلوبة.

ناجللا لمع نم هزاجنا مت ام

االجتماع الأول-:
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االجتماع الثالث-:

عقد االجتماع يف يوم 1432/2/20هـ ومت فيه عقد جل�سة االختبار التحريري للمتقدمني ،حيث ح�ضر متقدم واحد
(فقط) للم�سابقة على وظيفة مهند�س معماري م�شرف من �أ�صل ( )6متقدمني وح�ضر ( )13متقدم ًا للم�سابقة على
وظيفة مهند�س معماري م�ساعد من �أ�صل ( )32متقدم .ومت تنبيه املت�سابقني مبوعد املقابلة ال�شخ�صية وذلك للمت�سابقني
الذين �سوف يجتازون االختبار التحريري بدرجة ال تقل عن ( )%50ح�سب التوجيهات التي وردت يف كتاب �سعادة الأ�ستاذ
الدكتور /وكيل اجلامعة ،على �أن يتم �إبالغهم بالنتيجة عن طريق ر�سائل على اجلوال.
االجتماع الرابع-:

عقد االجتماع يف يوم 1432/2/20هـ م�سا ًء ومت فيه ت�صحيح �أوراق الإجابة لالختبار التحريري ،ور�صد الدرجة النهائية
للمت�سابقني ،وكذلك مت �إخطار الفائزين يف نهاية االجتماع وهم احلا�صلني على درجة (� %50أو �أكرث) بالنتيجة عن طريق
ر�سائل اجلوال والت�أكيد لهم مبوعد املقابلة ال�شخ�صية.
االجتماع اخلام�س-:

عقد االجتماع يف يوم 1432/2/22هـ ومت فيه عمل املقابالت ال�شخ�صية مع جميع املتقدمني احلا�صلني على درجة (%50
�أو �أكرث) ،بعدها تداول �أع�ضاء اللجنة نتائج االختبار واملقابلة ال�شخ�صية ومت ا�ستخراج النتيجة النهائية و�إر�سالها �إىل
�إدارة اجلامعة.
 -12-10جلنة مقرر مهارات الر�سم املعماري بق�سم العمارة وعلوم البناء

قامت اللجنة بعدة اجتماعات ملراجعة و�صف حمتوى املقرر ومايدر�س يف الوقت احلايل ومراجعة التقرير الذي مت عمله
من قبل الق�سم يف هذا اخل�صو�ص .
ونتج عن تلك االجتماعات تقرير مت فيه حتديد املهارات الفنية وال�سلوكية املفرت�ض اكت�سابها بعد اجتياز املقرر ،والآليات
الالزمة لتحقيق تلك املهارات �ضمن خطة الق�سم ،وت�ضمن التقرير م�سودة خطة العمل التطويرية لهذا املقرر.
 -11الخطة االسترتيجية للقسم
لقد مت ال�شروع يف و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للق�سم وقد مت �إجناز كل من الر�ؤية والر�سالة وهما كما يلي:
الر�ؤية:

الر�سالة:

تطوير التعليم والبحث املعماري واملمار�سة املهنية لبناء وت�أ�صيل الأبعاد الثقافية والبيئية ومواكبة التقنيات املعا�صرة،
ودعم التالقح الفكري والتوا�صل الأكادميي واملهني مع مراكز التميز العاملية ذات العالقة.

 -12الزيارات العلمية من خالل المقرات الدراسية
مت خالل العام اجلامعي 1432/1431هـ العديد من الزيارات امليدانية من خالل بع�ض املقررات وذلك ملا ميليه ذلك من
�أهمية يف العملية التعليمية .وقد كان من ابرز تلك الزيارات الأتي:

قلل ةيجيترتسالا ةطخلا

تكوين مدر�سة فكرية معمارية رائدة يف جمال اال�ستمرارية الثقافية واال�ستدامة البيئية والتطورات التقنية.
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قام طالب مقرر الر�سم احلر ( )Arch. 254بزيارة علمية خالل الف�صل الدرا�سي الأول �إىل موقع الدرعية الأثري
مبنطقة الدرعية القدمية برفقة �أ�ساتذة املقرر �أ.د .حممد �أبو املجد حممود و د� .أ�سامة اجلوهري وذلك بالتن�سيق مع
�أمانة جائزة الرتاث العمراين ،حيث زار الطالب جمموعة من جمموعة من املباين التي يتم بها �أعمال الرتميم واحلفاظ
وقاموا بعمل ر�سومات و�أ�سكت�شات بالر�سم احلر وذلك بعد ال�شرح واملناق�شة من قبل امل�سئولني عن املوقع من املتخ�ص�صني.

زيارة للمنطقة الأثرية بالدرعية

4 .4قام طالب مقرر ت�شيد مباين )Arch 366( 1-بعدة زيارات علمية خالل الف�صلني الدرا�سيني الأول والثاين
وذلك برفقة كل من د .في�صل عجباين و د.علي ال�صميلي و م� .أحمد الطيب وقد تركزت هذه الزيارات
امليدانية ملبنى املقر اجلديد للهيئة امللكية للجبيل وينبع ومبنى كلية �إدارة الأعمال باجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل
زيارة امل�صنع امل�ؤقت للخر�سانة �سابقة التجهيز مل�ؤ�س�سة بن الدن داخل احلرم اجلامعي الذي ينتج العنا�صر
الإن�شائية امل�ستخدمة يف املباين حتت الت�شييد حالي ًا بحرم اجلامعة.

5 .5قام طالب مقرر الت�صميمات التنفيذية ( )Arch 426بزيارة علمية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين ملركز امللك
عبد اهلل املايل وذلك برفقة �أ.د.حممد حممود عوي�ضة حيث تفقد الطالب �أحد الأبراج حتت التنفيذ ومت �شرح
خطوات العمل الرئي�سة و�شاهد الطالب �أي�ضا الرتكيبات الفنية و�أطلعوا كذلك على الر�سومات التنفيذية
مبعاونة مهند�سي املوقع.

زيارة علمية ملركز امللك عبد اهلل املايل

يساردلا تارقملا لالخ نم ةيملعلا تارايزلا

زيارة م�صنع اخلر�سانة �سابقة التجهيز

زيارة مبني كلية �إدارة الأعمال باجلامعة
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 -13أهم نشاطات وفعاليات القسم
1 .1يف يوم 1432/5/26هـ مت �أقامة حفل جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان لطالب العمارة والتي فاز بها كل من
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عبد الرحمن احل�صني من ق�سم العمارة وعلوم البناء وطالبه ميمان امليمان .وقد
تقدم الطالب بعميق ال�شكر ل�سمو الأمري على هذا التقدير الذي منحه �إياه وارجع الف�ضل يف ذلك �إىل الكلية
والق�سم وكذلك لأ�ستاذه الذي مل يبخل عليه مبعلومة �أو وقت �أو جهد.

حفل جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان لطالب العمارة

2 .2يف يوم 1432/6/12هـ مت توزيع �شهادات تقدير من قبل �سعادة رئي�س الق�سم على الطالب الذين مت عر�ض
م�شاريعهم يف معر�ض الق�سم لالعتماد الأكادميي وكان ذلك خالل احلفل اخلتامي للأن�شطة الطالبية يف قاعة
حمد اجلا�سر ببهو اجلامعة.
3 .3يف يوم 1432/6/13هـ مت تنظيم حما�ضرة من قبل اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران لفريق من االحتاد
الدويل للمعماريني حتدث فيه كل من:
Ó Óال�سيد البريت دوبلن ،رئي�س االحتاد
Ó Óال�سيد جوردي فريناندو� ،سكرتري االحتاد.
Ó Óال�سيد �أوريليمو رامرييد زازووزا ،رئي�س جمل�س الأبنية اخل�ضراء اال�سباين.
Ó Óال�سيد �أجنا�سيو لو�سادا فريناندو ،ع�ضو جمل�س �إدارة الأبنية اخل�ضراء اال�سباين.

5 .5يف يوم 1432/6/20هـ مت عقد دورة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س من قبل اخلبري الدكتور �أحمد عكاوي
بعنوان« :مفهوم ومتطلبات م�ؤ�شرات تقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س» عقب املحا�ضرة �أثري نقا�ش هادف حول

حما�ضرة الدكتور احمد عكاوي

مسقلا تايلاعفو تاطاشن مهأ

4 .4يف يوم 1432/6/14هـ �ألقى الدكتور حممد ح�سني �إبراهيم حما�ضرة علمية بعنوان العمارة الإ�سالمية يف
�أوزباك�ستان تطرق خاللها لرحلة ميدانية قام بها يف عدة مدن �إ�سالمية و�سط �أ�سيا تعر�ض فيها لأهم املعامل
املعمارية لتلك املدن من مدار�س وم�ساجد ومرا�صد فلكية تاريخية.
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املوا�ضيع التي مت عر�ضها .وقد ركز املحا�ضر بان هدف التقييم الأ�سا�سي هو لتقومي العملية التعليمية وحت�سينها
من خالل الدورات التي �سيتم حتفيز وتوجيه �أع�ضاء التدري�س على ح�ضورها.
6 .6يف يوم 1432/7/12هـ مت عقد ور�شة عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س حول مو�ضوع الت�صميم املعماري يف الق�سم،
�شارك فيها كل �أع�ضاء هيئة التدري�س تقريب ًا ومت تناول خم�سة حماور �أ�سا�سية للور�شة وهي :بيئة الأ�ستوديو،
الطالب ،الأ�ستاذ والفريق الداعم ،امل�شروعات� ،أ�سلوب التدري�س والتقييم .وقد مت الرتكيز على حتديد
االيجابيات وال�سلبيات وو�ضع احللول املقرتحة .وقد كانت الور�شة ناجحة ب�شهادة معظم احل�ضور.

جانب من ور�شة الت�صميم املعماري الأوىل

7 .7يف يوم 1432/2/5هـ مت ت�سليم جائزة من قبل �سعادة مدير اجلامعة �إىل الطالب عبد اهلل حامت ال�شافعي (من
ق�سم العمارة) لإحرازه املركز الثالث يف ت�صميم �شعار اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران.

الطالب الفائزون مع رئي�س جمل�س �إدارة جمعية علوم العمران

معايل مدير اجلامعة ي�سلم الطالب عبد اهلل حامت ال�شافعي اجلائزة

حما�ضرة املهند�س نبيل �أبو غنيم من �شركة �أوجيه انرتنا�شيونال

مسقلا تايلاعفو تاطاشن مهأ

8 .8يف يوم 1432/4/3هـ مت �إلقاء حما�ضرة من قبل املهند�س املعماري نبيل �أبو غنيم املهند�س يف �شركة �أوجيه
انرتنا�شيونال – فرن�سا وكان مو�ضوعها عن اال�ستدامة يف العمارة وتطبيقاتها على جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
والتقنية وقد ركزت املحا�ضرة على كيفية الأخذ بعني االعتبار املعايري البيئة يف الت�صميم منذ الفكرة
الت�صميمية وحتى مرحلة التنفيذ.
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 -14مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة الجامعة والمجتمع
1 .1الدكتور طالل بن عبد الرحمن الردادي� :أ�ستاذ م�شارك معار �إىل وزارة التعليم العايل ويعمل يف من�صب مدير
عام �إدارة امل�شاريع يف الوزارة ومن �أهم ما قام به من �أعمال:
Ó Óت�أ�سي�س �إدارة عامة للم�شاريع بوزارة التعليم العايل.
�Ó Óإدارة فرق املراجعة للت�صاميم املقدمة من املكاتب اال�ست�شارية واعتمادها متهيدا لطرحها.
�Ó Óإدارة عملية طرح امل�شاريع يف مناف�سات عامة.
Ó Óحتليل العطاءات املقدمة من املقاولني والتو�صية بالرت�سية.
Ó Óالإ�شراف على تنفيذ م�شاريع املدن اجلامعية املوزعة على واحد وع�شرين موقعا خمتلفا يف �أنحاء اململكة.
2 .2الدكتور /وليد بن حممد �أبامني� :أ�ستاذ م�ساعد معار �إىل وزارة التعليم العايل ويعمل كم�ست�شار متفرغ يف
الإدارة العامة للم�شاريع التابعة لوزارة التعليم العايل  ،وامل�سئول عن متابعة امل�شاريع وع�ضو بلجنة مراجعة
الت�صميمات املعمارية  ،واعتمادات العينات  ،ومتابعة عمل اال�ست�شاري امل�شرف باملوقع وذلك بجميع م�شاريع
القطاع اجلنوبي  ،وم�شاريع مدينة الريا�ض  ،والتي تق�سم �إىل :

فر�ش القاعات الدرا�سية مب�شروع كلية املجتمع بجامعة الباحة

م�شروع  كلية املجتمع بجامعة الباحة

فر�ش امل�سرح مب�شروع كلية املجتمع بجامعة بجازان

م�شروع  كلية املجتمع بجامعة جازان

سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم

.ب املدينة اجلامعية بجازان :وحتتوي املدينة اجلامعية على جممع كليات للطالب وجممع �أخر للطالبات بالإ�ضافة
�إىل مدينة طبية و مبنى �إدارة اجلامعة الرئي�سية ومباين العمادات امل�ساندة و�سكن لأع�ضاء هيئة التدري�س
و�سكن للطالب و�آخر للطالب املتزوجون ومنطقة مالعب وقاعة حما�ضرات املعر�ض واملركز الطالبي و
بحرية مائية و جممع خدمات.

عمتجملاو ةعماجلا ةمدخ يف

 .أاملدينة اجلامعية بالباحة :وحتتوي املدينة اجلامعية جلامعة الباحة على جممعي كليات للطالب والطالبات
بالإ�ضافة �إىل مدينة طبية متكاملة ومبنى �إدارة اجلامعة الرئي�سية ومباين العمادات امل�ساندة ومدرج احتفاالت
ومكتبة مركزية ومركز و�سائل تعليمية و�سكن لأع�ضاء هيئة التدري�س ونادي �أع�ضاء هيئة التدري�س وقاعة
الوالئم الرئي�سية و�سكن للطالب والطالبات و�إ�سكان للأطباء وهيئة التمري�ض ومدينة ريا�ضية بالإ�ضافة
ملدار�س جممعة للبنني ومدار�س جممعة للبنات ومنطقة �إ�سكان وجممع خدمات.
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�3 .3أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركون يف برنامج « �أوقاف جامعة امللك �سعود» وهم :الدكتور عبد الرحمن بن حمد
بن �صالح احلركان (�أمني عام �أوقاف جامعة امللك �سعود) ،والدكتور خـالد بن حممد بن عبد املح�سن اجلماز
(نائب �أمني عام �أوقاف اجلامعة للم�شاريع) والدكتور �أحمـد بن عمر حممد �سيد م�صطفى (نائب �أمني عام
�أوقاف اجلامعة للدرا�سات والت�صميم).
 .أ�إ�سرتاتيجية و�أمناط م�شاريع �أوقاف جامعة امللك �سعود :طورت اجلامعة خطة �إ�سرتاتيجية للم�شاريع املتوافقة
مع احتياجات وخطط اجلامعة مبا ي�ضيف قيمة نوعية للمدينة اجلامعية وممتلكات اجلامعة ،ويحقق عوائد
جمزية ت�سهم بدعم �أن�شطة اجلامعة ،وتعكف اجلامعة حالي ًا على درا�سة عدة م�شاريع يف مواقع خمتلفة
ت�ستهدف عدة �شرائح :منها ما هو موجة لقطاع الأعمال ،ومنها ما هو موجة للأبحاث والتطوير ،ومنها ما هو
ذو طابع خدمي �صحي ،و�آخر جتاري.
.بباكورة م�شاريع �أوقاف جامعة امللك �سعود :ميثل م�شروع (�أبراج اجلامعة) باكورة م�شاريع برنامج الأوقاف،
وهو عبارة عن وقف متعدد اال�ستخدامات على �أر�ض تزيد م�ساحتها على ( )180,000مرت ًا مربع ًا يف موقع
متميز داخل املدينة اجلامعية؛ على تقاطع طريق امللك عبدا هلل وطريق امللك خالد .ويتكون امل�شروع من �إحدى
ع�شر برج ًا بع�ضها خلدمات ال�ضيافة والفندقة مرتبط مبجموعة هيلتون العاملية ،و�أبراج مكتبية ،وطبية،
وخدمات للم�ؤمترات واالجتماعات واالحتفاالت� ،إ�ضافة �إىل اخلدمات التجارية والأ�سواق.

سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم

مبنى رقم ( :)1،2منارة امللك عبد هلل – مركز امللك عبد هلل للم�ؤمترات – املجمع التجاري

عمتجملاو ةعماجلا ةمدخ يف

لقطة عامة مل�شروع «�أوقاف اجلامعة»
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التقرير السنوي لقسم العمارة وعلوم البناء لعام 1432/1431هـ

 -15الرؤية المستقبلية للقسم للعام الجامعي 1433/1432هـ
ي�أمل الق�سم يف حتقيق جمموعة من الإجنازات يف العام اجلامعي القادم 1433/1432هـ ومن �أهمها:
1 .1العمل على ا�ستقطاب املزيد من �أع�ضاء هيئة التدري�س وذلك حلاجة الق�سم ال�ستيفاء العبء التدري�سي ،بجانب
حماولة ا�ستقطاب جمموعة من م�ساعدي الباحثني وذلك للم�ساعدة يف تدري�س مقررات املهارات الأ�سا�سية
والت�صميم املعماري.
2 .2ا�ستكمال متطلبات االعتماد الأكادميي ،و�أهمها اال�ستعداد للزيارة الثانية لل ـ ( )NAABواملقررة يف �أوائل �شهر
دي�سمرب 2011م بجانب الإعداد لالعتماد الأكادميي من هيئة االعتماد الوطنية (.)NCAAA
3 .3تطوير اخلطة الدرا�سية احلالية والعمل على تفعيل امل�سارات املقرتحة.
4 .4تطوير مقررات املهارات الأ�سا�سية وو�ضع منظومة لكيفية تدري�س مقررات الت�صميم املعماري نظر ًا لأهميتها
وكونها الع�صب الرئي�سي للخطة الدرا�سية.

6 .6تطوير برنامج الدرا�سات العليا(ماج�ستري ـ دكتوراه) من حيث مكونات املقررات وحمتواها بجانب فتح
جماالت جديدة للدرا�سة.
7 .7عمل قاعدة بيانات للمبتعثني وتطوير خطة الق�سم فيما يخ�ص توجيه املبتعثني نحو درا�سة التخ�ص�صات التي
يحتاجها الق�سم يف املدى القريب والبعيد.
8 .8رفع كفاءة العمل الإداري من خالل تفعيل مو�ضوع الأر�شفة الإلكرتونية.

واهلل املوفق،،،

ل ا يعماجلا ماعلل مسقلل ةيلبقتسملا ةيؤرلاؤرلااؤرلالا

5 .5تفعيل مو�ضوع الإر�شاد الأكادميي لطالب البكالوريو�س ب�صورة �أف�ضل ومبا يحقق ا�ستفادة الطالب والعمل على
حل امل�شكالت التي تواجههم �أثناء الدرا�سة.
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