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كلمة رئيس 
 القسم

رئيس القسمكلمة   

 
ألعرق قسىىىم  عام زاخر باإلنجازات والنجاحات المسىىىتمرة انقضىىى 

خمسىىىىىىوم سىىىىىىنة مل التعليم والبناء واحد وللعمارة في الجزيرة العربية، 

ية وخدمة  ومازال القسىىىىىىم يتطور ويتمدد في المجاات األكاديمية والبخد

ع اعضىىىاء ديية مدري  مل المجت جنسىىىيات مختل ة  9مع، حيث يشىىىما حاليا

انخرط مخصىىىىىصىىىىىات دقيقة لجميع علوم العمارة والبناء  كما  10واكدر مل 

في دذا العام اول دفعة مل طالبات برنامج ماجسىىىىىتير العمارة وعلوم البناء 

ع مم و  س بكالوريوفتح باب القبول للطالبات في برنامج   خالل دذا العامايضا

وذلك لمواكبة التخول المجتمعي بدءاع مل العام القادم  البناء العمارة وعلوم

   للمملكة العربية السعودية 2030لدعم مخقيق رؤية 

في نهاية دذا العام اود ام اشىىىىىىكر جميع اعضىىىىىىىاء ديية التدري  

داع للقسم ومصدر بالقسم وجميع الموظ يل الداعميل للقسم والذيل كانوا سن

لية وجميع الوكالء عل  الدعم والشىىىكر مو ىىىول لسىىىعادة عميد الك  نجاحه

  الذي يتلقاه القسم في جميع المجاات المتوا ا

ع نتمن  عام مليء بالنجاحات واإلنجازات لجميع منسىىىىىىوبي  ختاما

 . القسم والطالب والطالبات في جميع برامج القسم
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ارة يمدا قسم العمارة النواة األول  لكلية العم

م( 67/1968دـ )1387والتخطيط، فقد انشئ القسم عام 

كأحد اقسام كلية الهندسة بجامعة الملك سعود التي كانت مضم 

 اقسام الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية 

يعد قسم العمارة وعلوم البناء اول مدرسة معمارية 

بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج وقد سادم الخريجوم في 

شاء اقسام اغلب كليات العمارة والتخطيط وكليات مصاميم إن

البيية بالمملكة العربية السعودية  كما اكتسب القسم الريادة بتخريج الرعيا األول مل المعمارييل الذيل يعملوم في 

 .مختلف مواقع القيادة في القطاعيل الخكومي والخاص

الطالب واعضاء ديية التدري  وكذلك في مطوير الخطط استمرت مسيرة القسم في نمو مستمر سواء في اعداد   

وملبية للنهضة ااقتصادية  العمارة،الدراسية والمقررات التي مختويها  ونظراع للخاجة الماسة للتوسع في منادج 

كا ثم مواكبة للتوسع في التعليم الذي انتظم في  ومخططيل،والعمرانية التي شهدمها المملكة وما مطلبه مل معمارييل 

فقد  در األمر السامي بالموافقة عل  مخويا قسم العمارة إل  كلية للعمارة والتخطيط وذلك في العام الدراسي  المجاات،

 .دـ(1404-1405)

بعد ام يستكما الطالب  البناء،يمنح خريج قسم العمارة وعلوم البناء درجة البكالوريوس في العمارة وعلوم   

لنيا درجة الماجستير في علوم العمارة  الخريج قسم برنامج للدراسات العليا يؤدال  كما يقدم ادراسيةوحدة  171

وبداية مل دذا العام ا بخت جميع برامج القسم م توحة للطالب والطالبات عل   .وبرنامج دكتوراه ال لس ة في العمارة

 حد سواء 

  

قسم العمارة 
 وعلوم البناء
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 القسمرؤية 

 نية.التميز عامليًا يف بناء املعرفة يف علوم البيئة املب

 
 رسالة القسم

تقديم تعليم متميز وأحباث علمية مبتكرة ختدم املهنة واجملتمع يف جماالت البيئة 
 املبنية.

 
 

 ادداف القسم

 

 املهنية.اإلبداع يف جمال التصميم املعماري واملمارسة  -

 واملعماري.األصالة يف احملافظة على الرتاث الثقايف  -

 تقنياتها.واالهتمام مبفاهيم العمارة املستدامة  -

 التخصص.املواكبة لتقنيات العصر ومستجداته يف جمال  -

 وعامليًا.التفاعل مع مؤسسات اجملتمع العلمية واملهنية حمليًا  -

 

 
 

 القسم:التي يمنخها ات العلمية الدرج

 درجة البكالوريوس يف العمارة وعلوم البناء.  
  وعلوم البناء. ماجستري العمارةدرجة  
  ة يف العمارة.دكتوراه الفلسفدرجة 
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رئيس القسم

المجموعات 
التخصصية

مجموعة اإلسكان والتصميم الحضري 

مجموعة النظم وبرمجة وإدارة المشاريع 

مجموعة العمارة والتصميم

مجموعة العمارة المستدامة 

مجموعة تقنية البناء 

مجموعة السلوكيات ونظريات العمارة 

اللجان المؤقتة اللجان الدائمة

(NAAB)لجنة االعتماد األكاديمي 

(NCAAA)لجنة االعتماد األكاديمي الوطني 

لجنة االشتراك في المسابقات و الجوائز

هبرنامج الدكتورا-لجنة الدراسات العليا 

ربرنامج الماجستي-لجنة الدراسات العليا 

لجنة المعيدين والمبتعثين

ة استاذ لجنة دراسة طلبات التعيين على وظيف
مساعد من مبتعثي القسم

يئة لجنة ترشيح المتقدمين لوظيفة عضو ه
تدريس من خارج القسم

لجنة ملفات المقررات

امانة مجلس القسم
أمين سر مكتب 
رئاسة القسم
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 عمارة وعلوم البناءالبكالوريوس اخلطة الدراسية لدرجة 

 

 
 السنة التحضريية
 وحدة( 16المستوى الداني ) وحدة( 16)المستوى األول 

 م رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات

 1 ريد 101 ريادة األعمال 1

 2 انجا 100 1-لغة إنجليزية  6

 3 عرب 100 بةمهارات الكتا 2

 4 ريض 101 حساب الت اضا 3

 5 كيم 101 1-كيمياء عامة 4

 مجموع الوحدات 16
 

 م رقم ورمز المقرر اسم المقرر عدد الوحدات

 1 انجا 110 مخصصيةلغة إنجليزية  6

 2 مقل 101 مهارات الخاسوب 3

3 
مدخا إل  ااحتماات 

 واإلحصاء
 3 احص 101

 4 نهج 101 مهارات جامعية 3

 5 فجب 101 الصخة واللياقة 1

 مجموع الوحدات 16
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 بني برامج البكالوريوس بالكليةالسنوات املشرتكة 
 والثالثة الثانيةالسنة 

 وحدة( 19المستوى الرابع ) وحدة( 19المستوى الدالث )

المتطلب 

 السابق
 اسم المقرر عدد الوحدات

 رقم

و رمز 

 المقرر

 م

 1 ربع 101 المهارات اللغوية 2 -

احد مقررات )سلم(  2 -

 ااختيارية

101-108 )

 سلم

2 

- 4(0+8 

 استوديو(
 عمر250 1-مصميم معماري 

3 

- 1(0+2 

 استوديو(
 عمر254 الرسم الخر

4 

- 4(0+8 

 استوديو(

مهارات الرسم 

 المعماري
 عمر255

5 

 6 ريض 104 رياضيات عامة (3+0)3 -

 7 عمر 256 اس  التصميم (ستديو 2+2)3 -

 مجموع الوحدات 19 
 

المتطلب 

 السابق
 اسم المقرر عدد الوحدات

 رقم

و رمز 

 المقرر

 م

عمر، 250

 عمر255
 عمر260 2-مصميم معماري  استوديو( 0+8)4

1 

عمر، 254

 عمر255
 عمر264 الظا والمنظور استوديو( 1+2)2

2 

 فيز 105 فيزياء عامة عملي( 2+2)3 -
3 

 4 عمر266 مواد البناء 2 -

 5 عمر268 ريخ العمارةما 2 -

- 
2 

مخليا ومنسيق 

 المواقع
 عمر269

6 

احد مقررات )سلم(  2 -

 ااختيارية

(101-

 ( سلم108

7 

ة المساحة لغير طلب عملي(1+2)2 -

 لهندسةا

 8 دم  251

 مجموع الوحدات 19 
 

 وحدة( 19المستوى الخام  )
المتطلب 

 السابق

عدد 

 الوحدات
 اسم المقرر

 رقم

 و رمز المقرر
 م

 1 عرب 103 التخرير العربي 2 -

- 2 
احد مقررات )سلم( 

 ااختيارية

(101-108 )

 سلم
2 

 عمر 260
4(0+8 

 استوديو(
 3 عمر350 3-مصميم معماري 

 4 عمر 351 دراسات في التخكم البييي 2 فيز 105

 5 عمر352 1-نظريات العمارة  2 -

 6 عمر353 مبادئ التصميم العمراني 2 -

- 3(2+2 

 توديو(اس

مهارات الرسم 

 1-بالخاسوب
 7 عمر265

 8 عمر357 انظمة البناء والعمرام 2 -

 مجموع الوحدات 19 
 

 وحدة( 18المستوى السادس )
المتطلب 

 السابق

عدد 

 الوحدات
 اسم المقرر

رقم ورمز 

 المقرر
 م

- 2 
احد مقررات )سلم( 

 ااختيارية

(101-108 )

 سلم
1 

عمر، 265

 عمر350

4(0+8 

 (استوديو
 2 عمر360 4-مصميم معماري 

- 2 
اإلنسام والبيية 

 المبنية
 3 عمر361

 4 عمر363 اإلسكام 2 -

 عمر266
3(2+2 

 استوديو(
 5 عمر366 1-مشييد مباني 

 6 عمر368 ماريخ العمرام 2 عمر268

 عمر 265
3(2+2 

 استوديو(

مهارات الرسم 

 2-بالخاسوب
 7 عمر355

  مجموع الوحدات 18 
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 لتخصصية لربنامج بكالوريوس العمارة وعلوم البناءاالسنوات 
 الرابعة واخلامسة السنة 
 

 وحدة( 19المستوى السابع )
المتطلب 

 السابق

عدد 

 الوحدات
 اسم المقرر

رقم ورمز 

 المقرر
 م

عمر، 355

 عمر360

4(0+8 

 استوديو(
 عمر410 5-مصميم معماري 

1 

 2 عمر 361
مطبيقات اإلنسانيات 

 في العمارة
 عمر411

2 

 عمر412 2-نظريات العمارة  2 عمر 352
3 

 (1+2)2 فيز 105
ااستاميكا ومقاومة 

 المواد
 عمر414

4 

 عمر415 التركيبات الصخية 2 عمر 366
5 

 عمر 366
3(2+2 

 استوديو(
 عمر416 2-مشييد مباني

6 

 2 عمر 268
ماريخ عمارة 

 المسلميل
 عمر418

7 

 دمك 339 التركيبات الميكانيكية 2 -
8 

 مجموع الوحدات 19 
 

 وحدة( 18المستوى الدامل )

المتطلب 

 السابق
 اسم المقرر عدد الوحدات

رقم ورمز 

 المقرر
 م

 8+0)4 عمر 410

 استوديو(
 عمر420 6-مصميم معماري 

1 

 عمر421 التصميم الداخلي 2 -
2 

- 2 
برمجة المشاريع 

 المعمارية
 عمر424

3 

 عمر 416
2(2+1 

 استوديو(

ت العقود والكميا

 والموا  ات
 عمر425

4 

 استوديو(2+2)3 عمر 416
التصميمات 

 التن يذية
 عمر426

5 

 عمر427 اإلضاءة والصوميات 3 فيز 105
6 

 عمر 414
التخليا اإلنشائي  (2+1)2

 للعمارة

 7 دمد 265

  مجموع الوحدات 18 
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 وحدة( 16المستوى التاسع )

المتطلب 

 السابق

عدد 

 الوحدات
 اسم المقرر

رقم 

 ورمز

 المقرر

 م

عمر، 420

دمد، 265

 دمك339

5(0+10 

 استوديو(
 1 عمر430 7-مصميم معماري

 عمر 424
3(2+2 

 استوديو(
 2 عمر434 1-مشروع التخرج 

 عمر 425
2(2+1 

 استوديو(
 3 عمر435 إدارة المشاريع

 (1+2)2 دمد 265
مصميم المنشآت 

 الخرسانية
 4 دمد 378

- 2 
-مقرر اختياري قسم 

1 
 5 عمر 000

- 2 
-مقرر اختياري قسم 

2 
 6 عمر 000

  مجموع الوحدات 16 

 وحدة( 11المستوى العاشر )

المتطلب 

 السابق

عدد 

 الوحدات
 اسم المقرر

رقم ورمز 

 المقرر
 م

- 
2 

ممارسة مهنة 

 العمارة
 عمر491

1 

عمر، 430

 عمر434

5(0+10 

 استوديو(

-مشروع التخرج 

2 
 عمر495

2 

- 
مقرر اختياري  2

 3-قسم 

 3 عمر 000

- 
مقرر اختياري  2

 4-قسم 

 4 عمر 000

 مجموع الوحدات 11 

 
   عمر 999 التدريب العملي 1 

 عمارة وعلوم البناء:الماجستري  لربنامجاخلطة الدراسية 

 الداني )ال صا(المستوى        األول )ال صا(المستوى 

 م
رقم ورمز 

 المقرر
 مسم  المقرر

عدد 

 الساعات
 م 

رقم و رمز 

 ررالمق
 مسم  المقرر

عدد 

 الساعات

 4 مصميم و بخث معماري متقدم عمر 503 -1  4 دراسة مطبيقية للتكاما المعماري عمر 501 -1

مطبيقات الخاسب اآللي في مقنية البناء  عمر 596 -2  2 طرق و اساليب التصميم عمر 580 -2

 و اإلدارة

3 

 2 في بخوث العمارة مواضيع مختارة عمر 599 -3  3 طرق البخث عمر 590 -3

 9 مجموع الساعات    9 مجموع الساعات  

 المستوى ) ال صا ( الرابع      المستوى ) ال صا ( الدالث
رقم ورمز  م

 المقرر

عدد  مسم  المقرر

 الساعات

رقم و رمز  م 

 المقرر

عدد  مسم  المقرر

 الساعات

مواضيع مختارة في ماريخ ونظريات  عمر 513 -1

 العمارة

 3 مواضيع مختارة في التصميم البييي عمر 538 -1  3

 6 الرســالة عمر 600 -2  2 مبادئ مصميم المرافق و المنشآت العامة عمر 521 -2

      2 التكاما بيل األنظمة المختل ة في المباني عمر 571 -3

ي اقتصىىىىىىىىاد البنىىاء فمواضىىىىىىىيع مختىىارة  عمر 576 -4

 وإدارة المشاريع

2      

       ة بخث رسالة الماجستيرخط عمر 598 -5

 9 مجموع الساعات    9 مجموع الساعات  
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 عمارة وعلوم البناء:ال دكتوراه لربنامجاخلطة الدراسية 

 المستوى )ال صا( الداني       المستوى )ال صا( األول

 م
رقم ورمز 

 المقرر
 مسم  المقرر

عدد 

 الساعات
 مسم  المقرر رقم و رمز المقرر م 

عدد 

 تالساعا

  3 اساليب إحصائية في العمارة عمر 603 -1
1

- 
 عمر 691

مواضيع مختارة في 

 بخوث العمارة
3 

  2 حلقة بخث في العمارة عمر 690 -2
2

- 

(621،631،641،651، 

 ( عمر 671، 661
 3 مقرر مخصص )مخدد(*

3- 
مل خارج 

 القسم
 مقرر مخصص )خارجي(**

ا يقا عل 

3 
 

3

- 
 مل خارج القسم

مقرر مخصص 

 خارجي(**)

ا يقا عل 

3 

 9 مجموع الساعات    8 مجموع الساعات  

 

  يات الالحقةالمستو      الدالث )ال صا(وى المست
عدد  مسم  المقرر رقم ورمز المقرر م

 الساعات

عدد  مسم  المقرر رقم و رمز المقرر م 

 الساعات

1

- 
 2 راسات خا ةد عمر 692

 1- 
  إعداد رسالة دكتوراه عمر 700

2

- 

(622،632،642،652، 

 ( عمر 672، 662
 3 مقرر مخصص )مخدد(*

     

      5 مجموع الساعات  
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  البكالوريوس يف برنامجالطالب املنتظمون 
 

 الجملة غير سعودي سعودي

446 38 484 

 
 
 

 امج البكالوريوسنن يف بريوسعودالغري ن وب املنتظملطالا
 

 

اردني
2%

سوري
26%

فلسطيني
6%

مصري
9%

مقيم
7%

يمني
46%

سوداني
4%

أخرى
5%

ريوسالطالب المنتظمون غير السعوديين في برامج البكالو

 جملة اخرى جزائري يمني مقيم مصري لسطينيف سوري سوداني اردني الجنسية

 38 2 1 15 3 3 3 9 1 1 اإلجمالي

غير سعودي
8%

سعودي
92%

الطالب المنتظمون بمرحلة البكالوريوس
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 البكالوريوس لربنامجالطالب اخلرجيون  
 

 

   
 
 
 
 

    
 ملية التعليميةللعورة لمجريات التنسيق                                  المشاريع مخكيم  ورة اثناء                  

  

 الجملة مقبول جيد جيد جداع  ممتاز

11 36 31 3 81 

11ممتاز

36جيد جدا   31جيد

30مقبول

5

10

15

20

25

30

35

40

ممتاز جيد جدا   جيد مقبول

الطالب الخريجون لبرنامج البكالوريوس
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 تطور اخلرجيني لربنامج البكالوريوس خالل اخلمس سنوات املاضية

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

دـ سنة األساس لقياس مدى مطور الخريجيل خالل السنوات الخم  فإنها 1435/1436نا العام الدراسي إذا اعتبر

خريج لكا عام  90بمعدل  متخرج   451 األعوام لجميعالخرجيل دـ نجد ام عدد  1438/1439منتهي بالعام الدراسي 

كدر نسبة مراجع في % بينما ا5 2نمو  بنسبة د وذلك1438/1439العام  عدد خريجي مخقق في الوحيد النموونجد ام 

  مل ناحية اخرى مل الممكل % عل العام الذي قبله31مراجع بنسبة  د1437/1438للخريجيل كانت في العام  النمو

 خريج  82مالحظة ام عدد الخريجيل في الدالث اعوام األخيرة بدا في اامزام بمعدل 
  

 دـ1439/1440 1438/1439 1437/1438 1436/1437 1435/1436 

 81 84 80 93 113 العمارة وعلوم البناء

 %5 2- %5 2 %31- %21- 0 معدل النمو السنوي %

113

93
808481

1435/14361436/14371437/14381438/14391439/1440
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 أقسام أو كليات أخرى أو ترك الدراسةإىل  طالب برنامج البكالوريوساحصاءات تسرب 
% مل الطالب الملتخقيل بالبرنامج بعد السنة األول  المشتركة 28ام ما نسبته بالقسم مشير المعدات اإلحصائية 

% منهم يستكملوم دراستهم بنجاح مع م اوت في عدد 72يتسربوم إل  كليات واقسام اخرى او يتركوم الدراسة، و

 في البرنامج  السنوات التي يقضونها

فإم النسبة لم مختلف كديراع ودي  والتي مجرى عادة عل  الدفعة الجديدة قبا ستة سنوات بالنسبة احصاءات دذا العام

 ضمل المعدل الطبيعي بالنسبة للقسم 

 

عدد الطالب المستجديل 

 بالبرنامج  

المنسخبوم مل 

 البرنامج
 المستمروم بالبرنامج

151 44 107 

100% 29% 71% 

 

 احصاءات املدة الدراسية التي يقضيها الطالب يف برنامج مرحلة البكالوريوس
ت احصاءات دذا العام والتي مجرى عل  الدفعة الجديدة قبا سته سنوات وبالتخديد عل  المستمريل منهم في اشار

سنوات " ثمام فصول  4% مل الطالب ينهوم البرنامج في ال ترة المخددة للبرنامج ودي 31البرنامج ام ما نسبته 

  % عل التخرج اكدر مل سنتيل  11دراسية" ، ومتناقص النسب مدريجيا ليتأخر ما نسبته 
عدد الطالب 

المستمريل 

 بالبرنامج

المتخرجوم بعد 

 فصول 8

المتخرجوم بعد 

 فصول 9

المتخرجوم بعد 

 فصول 10

المتخرجوم بعد 

 فصا 11

المتخرجوم بعد 

 فصا  12

لم يتخرجوا حت  

 اآلم

107 34 29 15 10 7 12 

100% 31% 27% 14 5% 9% 6 5% 11% 
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 احصاءات مدة التوظيف للخرجيني وطبيعة العمل
في نهاية كا عام دراسي بخريجي العام السابق لعما احصاءات لتخديد سرعة حصول الخريج عل   القسم يتوا ا

 مجال دراستهم   ضملوظي ة ونسبة المنخرطيل منهم في مجاات 

 % 66خريج بنسبة مجاوب في حدود  87العام التوا ا مع جميع خريجي العام الذي يليه والبالغ عدددم  مم خالل

 

 

 الخصول عل  اول وظي ة

 اكدر مل سنة شهر 12إل   6مل  شهور 6ال   3مل  شهور   3في اقا مل 

42 11 2 1 

75% 19% 4% 2% 
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أشهر3أقل من  أشهر6إلى 3من  شهر12إلى 6من  أكثر من سنة

مدة الحصول على أول وظيفة بعد التخرج
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 الوضع الوظي ي الخالي

 يعما في مجال التخصص
ير مجال غ

 التخصص
 ا يعما

 وظي ة اكاديمية قطاع خاص قطاع عسكري قطاع حكومي
م رغ استكمال 

 دراسات عليا

18 2 29 2 2 3 1 

32% 3 5% 51% 3 5% 3 5% 5% 1 5% 

 

  

32%

3.50%

51%

3.50% 3.50%

5%

1.50%

الوضع الوظيفي للخريج

قطاع حكومي قطاع عسكري قطاع خاص

وظيفة أكاديمية تفرغ الستكمال الدراسات العليا غير مجال التخصص

ال يعمل
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 احلاصلون على جوائز علمية للعام اجلامعيطالب القسم 
 

 الجهة المانخة للجائزة مسمي الجائزة ممدا القسماسم 

فريق قسم العمارة المشارك 

في فريق الجامعة للمنزل 

 الشمسي

 المركز الثالث في فئة االبداع واالبتكار

 في مسابقة المنزل الشمسي العالمية

 حكومة دبي اإلمارات العربية المتخدة

فريق قسم العمارة "مكون 

و مشرفين  من خمس طالب

 "من القسم

األول جائزة شركة جبل عمر المركز  

 ميم أعلى مسجد معلق في العالملتص

 المملكة العربية السعودية جبا عمرشركة 

على مستوى الجامعة لألندية  األولالمركز  نادي العمارة وعلوم البناء

 العلمية التخصصية

 جامعة الملك سعود

 جامعة الملك سعود المركز األول ألفضل فعالية "مجلة حصاد" نادي العمارة وعلوم البناء

الثقافي بكلية العمارة  النادي

 والتخطيط

المركز األول على مستوى الجامعة لألندية 

 الثقافية

 جامعة الملك سعود

 كلية العمارة والتخطيط جائزة الطالب المثالي على مستوى الكلية إبراهيم الحجار
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تسلم د. محمد كتبي جائزة المركز األول بمسابقة شركة جبل عمر 

 برفقة بعض الطالب المشاركين في الفريق
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 جوائز على مستوى الجامعة على حصول نادي العمارة وعلوم البناء
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 يا الدراسات العل لربامجن والطالب املستجد
  

 
 غير سعودي سعودي

اإلجمالي 

 الكلي
 طالبات طالب طالبات طالب

 12 0 2 2 8 الماجستير

 3 0 2 0 1 الدكتوراه

 15 0 4 2 9 المجموع

 
  

2

2

1
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0%

20%
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100%

الماجستيرالدكتوراه

سات ا ر د ل ا ة  ل ح ر م ل ن  ي جد مست ل ا ت  ا ب ل ا ط ل ا و طالب  ل ا
ا  ي ل ع ل ا

غيرسعودي سعودي
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 الدراسات العليا برامجاملقيدون يف الطالب 

  
اإلجمالي  غير سعودي سعودي

 طالبات طالب طالبات طالب الكلي

 36 1 12 1 22 الماجستير

 16 0 7 0 9 الدكتوراه

 52 0 19 2 31 المجموع

 
  

7
12

9
24
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100%

الماجستيرالدكتوراه

ا ي ل ع ل ا ت  سا ا ر د ل ا ة  ل ح ر م ي  ف ون  د ي ق م ل ا طالب  ل ا

غيرسعودي سعودي



 البخث العلمي والتأليف والترجمة

 1440/  1439 للقسمالتقرير السنوي 

 طالب املنح الدراسية 
في  طالب 4وب في مرحلة الدكتوراه الط 2مل طالب المنح بالدراسات العليا بالكلية قبولهم بلغ عدد الطالب الذيل مم 

 طالب  6مرجلة الماجستير بإجمالي 

هم
ُ
 بربامج الدراسات العليا الطالب املطوية قيود

حاات طي قيد في برنامج ماجستير العمارة  6يوجد حاات طي قيد نهائي في برنامج دكتوراه العمارة، مع وجود ا 

 وعلوم البناء خالل العام الجامعي 

 
 بالقسمالدراسات العليا  برامج خرجيو

 

 الماجستير الدكتوراه التخصص

عمارة وعلوم 

 البناء
2 0 

 
 
 
 
 
 
 

  

,  2, الدكتوراه
100%

, 0, الماجستير
0%

مخريجي مرحلة الدراسات العليا بالقس
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 خالل اخلمس سنوات املاضية بالقسماملاجستري والدكتوراه  امجتطور اخلرجيني لرب
 1435/1436 1436/1437 1437/1438 1438/1439 1439/1440 

برنامج دكتوراه فلس ة 

 العمارة
2 1 1 2 2 

برنامج ماجستير العمارة 

 وعلوم البناء
3 5 2 5 0 

 %71- %133 %50- %20 0 معدل النمو السنوي %

 

دـ سنة األساس لقياس مدى مطور اعداد الخريجيل خالل السنوات الخم  1436/1435دراسي إذا اعتبرنا العام ال

  بنسب مت اومه بيل األعوام متخرج 23بلغ دـ نجد ام عدد الخرجيل قد  1438/1439فإنها منتهي بالعام الدراسي 
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 الرسائل التي بدأت بها الدراسة هلذا العام اجلامعي
 ) لها البحثيفقة على المقترح تمت الموا يالت (

 المشرف عل  الرسالة الطالب اسم الرسالة عنوام البرنامج الدرجة

 دكتوراه
  العمارة

 

برنامج مقترح للتطوير العمراني 

المستدام ــ حالة دراسية: المركز 

 التاريخي لمدينة صنعاء

 وليد محمد ناجي الشامي
 حازم محمد عويس

 عبدهللا محمد العابد

 رماجستي
 وعلوم العمارة

 البناء

كفاءة إجراءات تأهيل المقاولين 

 على أداء مشاريع التشييد وتأثيرها

)حالة دراسية: المشاريع الحكومية 

 بالمملكة العربية السعودية(.

 أحمد عمر محمد  عبدهللا بن ناصر بن محمد الدبيان

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

تأثير الغالف الخارجي للمبنى على 

ألداء الحراري للمباني اإلدارية في ا

المناطق الحارة الجافة ــ حالة دراسية: 

 مدينة الرياض

مهند بن مبارك بن سعيد 

 القحطاني
 السيد محمد عبدالفتاح عامر

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

تحوالت البيت السعودي في مدينة 

الرياض على مدار قرن من الزمان 

هـ(  1440ــ  1340)الفترة الزمنية

 األسباب والعوامل واألزمنة

 جمال شفيق العليان مهند محمد سعيد الغامدي

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

شييد المساكن بتقنيات الطابعات ثالثية ت

األبعاد : دراسة مقارنة مع نظم التشييد 

التقليدية ومسبقة الصنع بالمملكة العربية 

 السعودية

 عمر محمد سيدأحمد  أحمد فؤاد توفيق مروة

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

جودة الحياة في األحياء السكنية: حالة 

دراسية لألحياء الواقعة على أطراف 

 مدينة الرياض

 على سالم عمر باهمام محمد بن غزاي بن مطر الحربي

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

خصائص وعناصر المدينة التقليدية 

ة: صنعاء كحالة التي تؤدي إلى االستدام

 دراسية

 السليمانمحمد طارق  جمال محمد أحمد ناصر

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

دراسة تقييمية لدور التهوية الطبيعية في 

تحقيق الراحة الحرارية بالمباني 

السكنية في المملكة العربية السعودية ــ 

األجواء الحارة الجافة، حالة دراسية: 

 دينة الرياضالمباني السكنية في م

مساعد بن مخلد بن شبيكان 

 الحربي
 آل سعود بن عبدهللا خالد

 

البحث العلمي 
والتأليف 
 والرتمجة
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لرسائل التي بدأت بها الدراسة هلذا العام اجلامعييتبع ــ ا  

 ) لها البحثيتمت الموافقة على المقترح  يالت (

 

 المشرف عل  الرسالة الطالب اسم الرسالة عنوام البرنامج الدرجة

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 لبناءا

تحديات تطبيق األسطح الخضراء في 

المناخات الصحراوية الجافة: سبل 

التطوير وأهم الحلول نحو الوصول إلى 

حالة دراسية: مركز  نظام مستدام،

في مدينة  (KAFD) المؤتمرات في

 الرياض

 محمد الشيخ سعيد نعيم
ناصر عبدالرحمن محمد 

 الحمدي

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

أدوات نمذجة معلومات البناء استخدام 

والنمذجة البارامترية في التصميم 

 المعماري )دراسة مقارنة(

 محمود عطيه الدمرداش بركات
 حاتم محمد سامي الشافعي

 محمد شريف العطار

 ئل التي بدأت بها الدراسة من أعوام سابقةاالرس
 المشرف عل  الرسالة الطالب اسم الرسالة عنوام البرنامج الدرجة

 دكتوراه
  العمارة

 

تطوير معايير لتصميم مباني جديدة 

تتوافق مع المناطق التراثية مدينة 

 الرياض

 صالح أحمد مبروك بن لسود
محمد اديب اوطه  نلديعماد ا

 باشى

 دكتوراه
  العمارة

 

تأثير أنظمة البناء على األداء الحراري 

 للمباني السكنية في مدينة الرياض
 السيد محمد عبدالفتاح عامر احارثهصالح مبارك عبد الشيخ ب

 دكتوراه
  العمارة

 

تحديد مكونات المسكن السعودي 

المعاصر وخصائصها بحسب 

احتياجات األسر الوظيفية ومتطلباتهم 

 االجتماعية ومقدرتهم المالية حالة

 على سالم عمر باهمام الغامدي أحمد عبدهللا أحمد

 دكتوراه
  العمارة

 

مدينة الرياض في هوية الفكر العمراني ل

م نموذج  2010م الى  1930الفترة من 

مقترح لقياس مؤشرات التغيير لمدينة 

 الرياض

  بن خالد بن نعبد المحس

 السديري عبدالمحسن
 صالح على عبدهللا الهذلول

 دكتوراه
  العمارة

 

االستدامة بين العمارة التقليدية 

 والمعاصرة عمارة المساجد في نجد

 بن دمحم بن السالم عبد

 المشيقيح الكريم عبد 
 صالح على عبدهللا الهذلول

 دكتوراه
  العمارة

 

منهج لقياس وتقييم األنظمة التكنولوجية 

 للمباني في المملكة
 الذمراني يحيى  محمد  الدين بدر

محمد ابوالمجد محمود 
 ابوالمجد

 دكتوراه
  العمارة

 

الحلول المستدامة في معارض إكسبو 

قرن من عام العالمية خالل نصف 

 م 2020م الى  1970

 محمد سعيد حامد الغامدى الكناني ظافر بن عبدهللا بن حسن
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 ماجستير
  العمارة

 

دراسة تحليلية لمعايير اإلضاءة 

المكتبية في  االصطناعية على المباني

 مدينة الرياض

 مصطفى نعبد الرحم محمد

 الكوهجي 
عبدالرحمن عبدهللا صالح 

 الطاسان

 ماجستير
 وعلوم رةالعما

  البناء

أثر االعتبارات المناخية على تصميم 

المباني السكنية في مختلف مناطق 

 المملكة العربية السعودية

 محمد عبد العزيز محمد السديري
ناصر عبدالرحمن محمد 

 الحمدي

 ماجستير
 وعلوم العمارة

  البناء

التوسعات في المباني الحكومية بمدينة 

ل الرياض دراسة وتحليل التشكي

 المعماري

  عبد العزيز بن سليمان بن أحمد

 البليهي
 عمادالدين محمد أوطه باشي

 ماجستير
 وعلوم العمارة

 البناء

تقييم مدى فاعلية المؤسسة العامة 

في إدارة  للتدريب التقني والمهني 

 مشاريعها بمختلف مناطق المملكة

 الجائزي مانع بن علي بن عامر
احمد عمر محمد سيد 

 مصطفى

 تيرماجس
 وعلوم العمارة

 البناء

رصد وتصنيف األشكال والمعالجات 

المعمارية التي استحدثتها أساليب 

 التصميم الباراميتري

 بدر بن طالل بن صالح القحطاني
 محمد أبوالمجد
 حاتم الشافعي

 ومتت مناقشتها هلذا العام اجلامعي انتهتالرسائل التي 

 المشرف عل  الرسالة الطالب اسم الرسالة عنوام البرنامج الدرجة

 

 دكتوراه

 العمارة

 

الممارسة المهنية في  تتطوير أخالقيا

البناء والتشييد إطار مقترح لبرامج 

وخطط كليات العمارة في المملكة 

 العربية السعودية

عبدالعزيز إبراهيم عثمان 

 الحرابي
 طارق محمد عقيل السليمان

 دكتوراه
  العمارة

 

كنية ودور تقييم سياسة تملك الشقق الس

 التشريعات العمرانية في هذه السياسة
 خالد سكيت حمد السكيت القرشي سالم بن سليم بن حامد

 

  العلمية املنجزة واجلارية. الرسائل

 

 
 العدد المنجز

العدد 

 الجاري
 المجموع

 9 7 2 دكتوراه

 14 14 - ماجستير

 2
0

7
14

ة ا ور ت ك د ر ي جست ما

ة ري لجا وا منجزة  ل ا ل  ئ لرسا .  ا

العدد المنجز العدد الجاري
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 . خالل العام  واملؤمترات والندوات األحباث العلمية املنشورة يف اجملالت البحثية
 

 
 مقدم البخث عنوام البخث م

 أد. علي باهمام مسكن ميسر مستقل يحقق احتياجات األسرة السعودية: تجربة تصميمية 1

 الخط العربي في العمارة الحديثة 2
 مساعد السدحان أد. 

 م. جمال ناصر
3 

منطقة القصيم بالمملكة العربية التكييف المناخي في عمارة المساجد التاريخية في 
 السعودية حتى أواخر القرن الرابع عشر العجري وما قبل التكييف الميكانيكي

 

 م.عبدالسالم المشيقح 
 ا.د. صالح الهذلول
 ا.د. طارق السليمان

4 Glabalization, Heritage & City Identity ا.د. صالح الهذلول 
 د. احمد طومان امل في جامعة الملك سعوداإلعاقة والنقل، برنامج الوصول الش 5

6 
منهجية مقترحة لوضع معايير تصميمية شاملة للمساجد، تجربة وقف سعد  دراسة:

 ،وعبدالعزيز الموسى نموذجا
 د. احمد طومان

7 
قياس مدى توافق مشروع تطوير الدرعية مع دليل المحافظة على التراث  دراسة:

 العمراني
 د. احمد طومان

8 
مؤشرات العناية بتدريس التراث العمراني في الجامعات الحكومية في  دراسة:

 المملكة العربية السعودية
 د. احمد طومان

 إعادة إحياء الفناء الداخلي في المسكن الصحراوي السعودي 9
 م. سامي اللحياني
 ا.د. محمد الغامدي

10 
حالة إسكان جامعة  دراسة –المغلقة  تحقيق االستدامة البيئية في األحياء السكنية

 الملك سعود وإسكان مركز الملك عبدهللا للدراسات البترولية
 م. أكرم محمد 
 ا.د. محمد الغامدي

11 
تحديد القضايا األخالقية في البناء والتشييد: حاالت دراسية في المملكة العربية 

 السعودية

 م. عبدالعزيز الحرابي
 أد. طارق السليمان

12 
The impacts of building regulations on the thermal performance of 

residential buildings in Riyadh city, Saudi Arabia 
 م. صالح با حارثة

 د. محمد غازي كتبي 

13 

 
The impact of urban policies on the development of slums in Saudi 

cities inlight of the quality of life requirements 
 د. محمد غازي كتبي

14 
Ducted photovoltaic façade unit with buoyancy cooling: Part I 

Experiment 
 د. عبد الرحمن البخيت

15 
Ducted photovoltaic façade unit with buoyancy cooling: Part II 

CFD simulation 
 د. عبدالرحمن البخيت

 

  



 قسم العمارة وعلوم البناء – كلية العمارة والتخطيط –جامعة الملك سعود  

 

 
 االنعقاد ىمستوحسب  اتاملؤمترات وأعداد املشارك

 
 عدد المشاركيل عدد المؤممرات

 3 1 رحاب الجامعة

 11 6 مخلياع 

 7 5 دولياع 

 19 11 اإلجمالي

 
 

املؤلفة واجلارية خالل العام  والفصول الكتب 
 اجلامعي

العدد 

 المنجز

العدد 

 الجاري
 المجموع

6 4 10 

 
 لكتب املرتمجة واجلارية خالل العام اجلامعي.ا

 زالعدد المنج
العدد 

 الجاري
 المجموع

0 2 2  

 

 

رحاب الجامعة
15.79%

محليا  
57.89%

دوليا  
26.32%

نسب المشاركين حسب مستوى االنعقاد
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  يف مهام خدمية: بالقسممساهمات أعضاء هيئة التدريس 

 

في العديد من أوجه الخدمات المجتمعية لمنظمات المجتمع بكافة اشكالها من جهات بالقسم يساهم أعضاء هيئة التدريس 

 ختلفة.ن المساهمات في الجهات المحكومية أو أهلية الجدول التالي يبي

 

 

 و ف الوظي ة الجهة نوع الخدمة  ااسم 

 مستشار متفرغ جامعة دار العلوم عميد كلية الهندسة والتصميم الرقمي د  منصور الجديد 1

2 

 د  فيصا بل سليمام

 مستشار بالهيئة الملكية لتطوير الرياض
الهيية الملكية لتطوير 

 الرياض
 مستشار غير متفرغ

سي المشارك في المسابقة عضو فريق المنزل الشم

 العشارية للمنزل الشمسي
 عضو فريق جامعة الملك سعود

 مستشار متفرغ كليات الغد الصخية عميد كليات الغد ا د  عبد العزيز المقرم 3

4 

 ا د  مخمد ابو المجد

 عضو لجنة اعداد معايير الممارسة المهنية للعمارة
ديية الوطنية لتقويم التعليم 

 )قياس(
 مستشار

 االختبارات المهنية للمعماريينعضو لجنة اعداد 
ديية الوطنية لتقويم التعليم 

 )قياس(
 مستشار/محكم

5 

 ا د  السيد عامر

 مستشار غير متفرغ جامعة دار العلوم مستشار غير متفرغ 

 عضو اللجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 لجنةعضو 

 مستشار غير متفرغ جامعة ال يصا أعمال التركيب تدريس مقرر د  فيصا عجباني 6

7 
 عضو اللجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعودي د  عبد الرحمل البخيت

اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 مشارك

8 

 د  عبدالرحمل بل عمار

 مساعد وكيل جامعة الملك سعود مساعد وكيل الجامعة للمشاريع

رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس 

 والموظفين
 رئيس المجلس الجامعة

خدمة 
 اجملتمع



 قسم العمارة وعلوم البناء – كلية العمارة والتخطيط –جامعة الملك سعود  

 

9 
 ا د  مخمد الغامدي

مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو دبي 

 2020الدولي 
 مستشار وزارة التجارة وااستدمار

10 

 د  مخمد كتبي

 عضو لجنة مركز ك اءة الطاقة ة كفاءة الطاقة في المبانيعضو الفريق الفني لمبادر

عضو فريق المنزل الشمسي المشارك في المسابقة 

 للمنزل الشمسيالعشارية 
 مشرف فريق العمارة جامعة الملك سعود

 عضو اللجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 عضو لجنة

11 

   مخمد الشريمد

عضو لجنة معادلة الشهادات الجامعية )لجنة العلوم 

 الهندسية(
 

 غير متفرغ مستشار وزارة التعليم

12 

 استشارات  مهنية د  احمد طومام
شركة مشورة البناء 

الهندسية الخيرية في 

 الظهرام

 مستشار

13 

 د  احمد مصط  

وير حضور اجتماعات تنسيقية مع مقاول الهيئة العليا لتط

 مدينة الرياض بخصوص قطار الرياض
 مستشار وكالة الجامعة للمشاريع

مراجعة كود المتطلبات المعمارية واإلدارية لكود البناء 

 السعودي
الهيئة السعودية للمواصفات 

 والمقاييس
 مستشار

 استشارات مهنية ألوقاف جامعة الملك سعود
 

 مستشار أوقاف جامعة الملك سعود

14 
  الح د  خالد

المشاركة في إعداد برنامج هندسة التصميم الداخلي بكلية 

 الهندسة بجامعة المجمعة

كلية الهندسة بجامعة 

 المجمعة
 مستشار

15 
  االختبارات المهنية للمعماريينعضو لجنة اعداد  د  حامم الشافعي

ديية الوطنية لتقويم التعليم 

 )قياس(
 محكم -مستشار

16 

 د  خالد الجماز

للجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعوديرئيس ا  
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 رئيس

 عضو اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 عضو

 رئيس اللجنة االستشارية لكود البناء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 رئيس

وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية وكيل  
وزارة الشؤوم البلدية 

 والقروية
 مستشار متفرغ

17 

 د  غازي الغامدي

 عضو مجلس إدارة
جمعية دندسية للخدمات 

 الهندسية الخيرية
 مستشار

 رئيس جمعية علوم العمرام رئيس جمعية علوم العمران
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18 
 مستشار متفرغ جامعة ال يصا وكيل كلية الهندسة  د  فواز السراء

19 
 رئيس جمعية مراث الخيرية رئيس جمعية د  اسامة الجودري

20 
 عضو مجلس استشاري لجامعة ا د  طارق السليمام

جامعة األمير سطام بل 

 عبدالعزيز
 مستشار غير متفرغ

21 

 د  وليد ابانمي

 رئيس اللجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعودي
نية لكود البناء اللجنة الوط

 السعودي
 رئيس

 عضو اللجنة الفنية لكود المباني الخضراء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 عضو لجنة

 مستشار متفرغ جامعة اليمامة وكيل جامعة

22 

 د فهد اللهيم

 رئيس اللجنة الفنية لكود المباني السكنية السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 رئيس

 عضو اللجنة االستشارية لكود البناء السعودي
اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 عضو

 عضو  ندوق التعليم العالي عضو اللجنة القانونية الهندسية 

 برنامج تدريب تطبيق كود البناء السعودي المعماري
وزارة الشؤوم البلدية 

 والقروية
 مستشار

23 

 مخمد عوي  ا د  حازم

 تقييم االنتاج العلمي ألبحاث الترقيات
المجل  العلمي لجامعة 

 الملك عبد العزيز
 محكم

عشر ألبحاث الحج  بعلملتقى العلمي الساتقييم أبحاث ل

 والعمرة والزيارة

جامعة ام القرى معهد خادم 

الخرميل الشري يل ألبخاث 

 الخج والعمرة

 محكم

يالدول محكم ألبحاث المؤتمر  التراث على للحفاظ 

 المعماري
 للبخث ايريك مؤسسة

 المؤممرات وادارة العلمي
 محكم

 العلمية باللجنة عضو

 (IEREKايريك ) لمؤسسة
 للبخث ايريك مؤسسة

 المؤممرات وادارة العلمي
 محكم

24 

   مخمود يوسف غنيمد

 العلمية باللجنة عضو

 (IEREKايريك ) لمؤسسة

 

 للبخث ايريك مؤسسة

 المؤممرات وادارة العلمي

 

 محكم 

25 
 مساعد وكيل جامعة الملك سعود مساعد وكيل الجامعة د  ارسالم التركستاني

26 
 عضو اللجنة الفنية لكود المباني السكنية السعودي د  مخمد باكرمام

اللجنة الوطنية لكود البناء 

 السعودي
 عضو
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إحدى 

المخاضرا

ت العامة 

نظمها التي 

  القسم
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نوا  الذين حكمهم يف ومن التدريس هيئة أعضاء
ِّ
ي
ُ
 خالل العام الدراسيأو ترقوا ع

 
 
 

 
  بالقسمأعضاء هيئة التدريس 

بخسب المرمبة العلمية حيث بلغ عدد مل يشغا  سمبالقيبيل الجدول التالي اعداد اعضاء ديية التدري  ومل في حكمهم 

عضواع وبلغ  24عضواع وبلغ عدد األسامذة المساعديل  16عضواع واما عدد األسامذة المشاركيل فقد بلغ  11مرمبة استاذ 

 معيد  15وبلغ عدد المعيديل  مخاضر 5 عدد المخاضريل

 

  المخاضروم والمعيدوم اعضاء ديية التدري  

 جملة معيد مخاضر استاذ مساعد مشارك استاذ استاذ 

 48 15 5 15 6 7 سعودي

 24 - 2 10 8 4 غير سعودي

 72 15 7 25 14 11 المجموع

 

ألعضاء ديية  عضواع يشكلوم اعل  نسبة بيل المرامب العلمية (25)البالغ عدددم  )استاذ مساعد(فية ويالحظ ام 

 ومل في حكمهم  إلجمالي ألعضاء ديية التدري % مل العدد ا( 34ال  )، حيث مصا نسبتهم التدري 
 
 

المرمبة 

 العلمية
 استاذ

استاذ 

 مساعد

استاذ 

 مشارك
 الجملة معيد

 4 - 1 3 - العدد

أستاذ 
مساعد

75%

استاذ 
مشارك

25%
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 املبتعثون املواصلون للدراسة

 
 الدكتوراه

 المجموع لغة الماجستير

17 7 2 24 

 

 
 

  

7 4

6
8

15
10

5

2

15

0

سعودي غير سعودي

أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر معيد

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

الدكتوراة الماجستير

المبتعدوم الموا لوم للدراسة بالخارج 
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  املبتعثون اجلدد للدراسة باخلارج
  

 المجموع اللغة الماجستير الدكتوراه

2 2 1 5 

 

 
 

  االبتعاث خرجيو
 الماجستير الدكتوراه

اإلجمالي 

 الكلي

3 2 5 

 
 
 
 
 
 

 .يف املؤمترات والندوات بالقسم أعضاء هيئة التدريس مشاركات
اقيمت خارج المملكة، وكانت المؤممرات التي  مل 5في عدد والمبتعدوم في حكمهم شارك اعضاء ديية التدري  ومل 

اما فيما يتعلق بالمؤممرات التي عقدت مصر  و ومركيا استراليا والوايات المتخدة األمريكية  ول المملكة المتخدة في دو

واحد  في مؤممرمشاركات  3، وفي رحاب الجامعة مؤممرات 6ة في مشارك 11داخا المملكة فقد بلغ عدد المشاركات 

  فقط

 

الدكنوراه

الماجستير

اللغة

المبتعثون الجدد للدراسة بالخارج

دكتوراه

ماجستير

خريجو االبتعاث



 قسم العمارة وعلوم البناء – كلية العمارة والتخطيط –جامعة الملك سعود  

 

 
 أعضاء هيئة التدريس وختصصاتهم

 االسم م
المرتبة 
 العلمية

 مالحظات الجنسية التخصص الدقيق

1.  
 أستاذ ليمانمحمد السبن أ.د. طارق 

 البرمجة المعمارية/منشآت تعليمية
 سعودي

أستاذ غير 
 متفرغ

2.  
 أستاذ سالم باهمام بن د. عليأ.

 إسكان/ البيئة والسلوك اإلنساني
 سعودي

أستاذ غير 
 متفرغ

3.  
أ.د. محمد أبوالمجد محمود 

 أبوالمجد
 أستاذ

 نظريات العمارة، تصميم معماري
 مصري

 

4.  
 أستاذ يد. ناصر عبد الرحمن الحمدأ.

 تحكم بيئي
 سعودي

أستاذ غير 
 متفرغ

 معار سعودي منشآت تعليمية /السلوك اإلنساني أستاذ سعد المقرنبن . عبد العزيز أ.د  .5

  مصري تحكم بيئي أستاذ أ. د. السيد عبد الفتاح عامر  .6

  مصري تصميم حضري أستاذ أ.د. حازم محمد حامد عويس  .7

  سعودي كم بيئي / صوتياتتح أستاذ علي باحبيلبن د. محمد أ.  .8

 أستاذ أ.د. جمال شفيق عليان  .9
الحفاظ على المباني، التصميم المعماري 

  أردني ومنهجية البحث

  سعودي تحكم بيئي / علوم بناء أستاذ سعيد حامد الغامديبن د. محمد أ.  .10

11.  
 أ.د. صالح بن علي الهذلول

 أستاذ
 تاريخ ونظريات العمارة
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 أنشطة التطوير التي قام بها القسم 
التي قام بتطويردا  عل  الخطة الجديدةالعمارة وعلوم البناء بكالوريوس لبرنامج العام دذا طالب  استقبا القسم 

  مؤخراع لتتماش  مع بعض التعديالت الط ي ة في السنة األول  المشتركة بالجامعة

بخيث يتم مخصيص  للكلية مطوير نظام القبول العام وألول مرة طالب مخصصيل للقسم بعد  دذاالقسم  كما استقبا

عداد الدراسات ة للكلية، وذلك سيساعد القسم في إالطالب الملتخقيل بالقسم مل السنة ااول  ولي  بعد السنوات المشترك

 ق  مل المعمول به في الساب افضامل الكوادر بشكا  وااحتياجاتالمستقبلية 

مستمرة لتطوير شاما للخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس العمارة وعلوم البناء  ةبدارسيقوم القسم كذلك 

ع لخطة جديدة لبرنامج بكالوريوس لمواكبة التطور الخا ا في ممارسة المهنة وعلوم العمارة ، كما رفع القسم مقترحا

  ألول  المشتركة للجامعةالعمارة وعلوم البناء مع اقتراح فك اارمباط بالسنة ا

كما طور القسم خالل دذا العام مل ات المقررات ببرنامج بكالوريوس العمارة وعلوم البناء بخيث متماش  مع 

 جهات ااعتماد المختل ة لن   الملف 

 أنشطة اجلودة التي قام بها القسم 
ام بعما جميع الدراسات المطلوبة األكاديمي الوطني، وقد ق ااعتمادإجراءات الخصول عل  في  مستمرالقسم 

قد استقبا القسم الجودة في البرامج األكاديمية، و مضملالممارسات التي  افضااألكاديمي مل  ااعتمادلذلك، حيث يعتبر 

دو في المراحا فريق المراجعة الخاص مل المركز الوطني للتقويم وااعتماد األكاديمي خالل دذا العام و نخل اآلم 

األكاديمي الوطني والمتوقع  ااعتماداإلجراءات التي مضمل حصول برنامج بكالوريوس العمارة عل   األخيرة مل

  معال  الخصول عليه في العام القادم بإذم هللا
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الخصول عل  مجديد ااعتماد األكاديمي الدولي مل ديية ااعتماد األمريكية  كما مم رفع وميرة العما إزاء

م لمدة ستة سنوات  كما مم  2013لذي حصا عليه برنامج قسم العمارة في العام ا   NAABلبرامج العمارة 

والتي عل  إثردا سيتسن  للقسم مجديد اعتماد موعد زيارة المراجعة لتكوم خالل العام القادم بإذم هللا معال  

 ااعتماد األكاديمي الدولي لستة سنوات اخرى 

ع باإلعداد والتجهيز للتقدم  بطلب ااعتماد األكاديمي الوطني لبرنامج دكتوراه العمارة بدا القسم ايضا

ووضع خطة العما مشما مطوير رؤية ورسالة وادداف البرنامج ومطوير مو ي ات المقررات للبدء بتجهيز 

  المتطلبات خالل العام القادم إم شاء هللا 
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 بالقسمالتخصصية  اجملموعات
 

 
  

بالقسم بعد ضم بعض التخصصية  المجموعات إعادة مشكيامم القسم، ب ةاألكاديميلضمام الجودة في الشؤوم 

وم التخصص فيما يتعلق ؤبخيث مكوم كا لجنة مسؤولة عل ش المجموعات الصغيرة إل  بعضها البعض،

وقد كانت وبرامج الدراسات العليا مل مقررات دراسية وخطط بخدية وغيردا،   سالبكالوريوبكا مل برنامج 

 اللجام كالتالي:

  التخصصية اإلسكام والعمارة التقليدية مجموعة                    

  التخصصية النظم وبرمجة وإدارة المشاريع مجموعة                    

  التخصصية مقنية البناء مجموعة                    

  التخصصية العمارة والتصميم مجموعة                    

  التخصصية اإلسكام والتصميم الخضري موعةمج                    

  التخصصية السلوكيات ونظريات العمارة مجموعة                    

  التخصصية العمارة المستدامة مجموعة                    
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 مة اجلودة بالقسم وجلان العمل بهامنظو

 
حصول برنامج بكالوريوس العمارة متطلبات ل والخا ة باستكما NCAAAالوطني ااعتماد األكاديمي  لجنة* 

 وعلوم البناء عل  ااعتماد األكاديمي الوطني والمتوقع الخصول عليه في العام القادم إم شاء هللا 

 مقرر اللجنة د  خالد  الح عبد المجيد 

-الزمام بل يوسفد  قمر  –د  عبدهللا مخمود  -فيصا عبدالقادر عجباني د  -بعضوية كا مل ا د  حازم مخمد عوي 

د  احمد -د  عماد الديل اطه باشي-د  حامم مخمد الشافعي-د  مخمود غنيم-د مخمود حسيل مشي-د احمد رشدي طومام

  مخمد عزمي  

 باإلضافة للعديد مل اللجام ال رعية المساندة 

 

ماد الدولي المكافئ والخا ة باستكمال متطلبات مجديد شهادة ااعت NAAB   ااعتماد األكاديمي الدولي لجنة* 

 م  2019في نهاية عام  ينتهيلمدارس العمارة لبرنامج بكالوريوس العمارة وعلوم البناء والذي 

 مقرر اللجنة ا د  السيد عبد ال تاح عامر

د  -دعبد المجي الح  دخالد   -د  نائف علي الغامدي –د  قمر الزمام بل يوسف  –مخمود  عبد هللا بعضوية كا مل د 

 حيدر  بعبد الودام  عصام –باقاسي  دعبد الخميم  عمر -د الشناوي د   جميا عبد اللطيف عابد د  احم
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 للطالب. امليدانيالتدريب 

وعلوم البناء، وبدعم كبير مل  ةالعماريعد التدريب العملي جزءاع ومكمالع للمنهج الدراسىىىىي لنيا درجة البكالوريوس في 

ع  ة ممدلة بوحدة التدريب الميداني،وكالة الكلية للشؤوم األكاديمي تخقيق التكاما بيل التخصيا العلمي والتطبيق لوحر ا

 عمر999يوم عمىىا كمتطلىىب لمقرر  60يقوم جميع الطالب في البرنىىامج بتطبيق مىىدريىىب عملي لمىىدة  العملي للطالب،

 القسىىممل  المتدربيلي الطالب في الجدول التالي نجد ام اجمال   وحدة دراسىىية لتسىىجيله 90والذي يشىىترط اجتيازدم ل

  متدرب  30متدرب وقطاع خاص بعدد  41طالب موزعيل بيل قطاع حكومي بعدد  71 داخا المملكة

 

 اجلهات احلكومية
 جهة التدريب م

 هيئة تطوير الرياض 1

 وزارة اإلسكان 2

 وكالة الوزارة لتخطيط المدن  -وزارة الشؤون البلدية والقروية 3

 الملك سعود للمشاريع وكالة جامعة 4

 هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 5

 بلدية نمار 6

 بلدية محافظة مرات 7

 بلدية محافظة الحريق 8

 بلدية النسيم  9

 بلدية العريجاء 10

 بلدية السلي الفرعية 11

 بلدية الروضة 12

 التدريب الطالبي
 والزيارات امليدانية
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 أمانة مدينة الرياض 13

 الهيئة الملكية لتطوير الجبيل وينبع  14

 الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 15

 أوقاف جامعة الملك سعود 16

 
 

 الشركات اهلندسية( -القطاع اخلاص )املكاتب اإلستشارية
 جهة التدريب م 

 مكتب عدنام غازي لالستشارات الهندسية  1
 مكتب عبداإلله المهنا لالستشارات الهندسية 2
 الستشارات الهندسيةمكتب عبد الرحمل داب  الخربي ل 3

 مكتب سعد بل  الشيخ لالستشارات الهندسية 4

 مكتب خالد ال قيه لالستشارات الهندسية  5

 مكتب بدر فهد السديري لالستشارات الهندسية  6

 مكتب اي ديزايل لالستشارات الهندسية 7

 مكتب اندكسا لالستشارات الهندسية 8

 مكتب النعيم لالستشارات الهندسية  9

 مكتب المعماريوم السعوديوم 10

 مكتب المرسم لالستشارات الهندسية  11
 مكتب الشابانات لالستشارات الهندسية 12
 مكتب البيئة مخططون ومعماريون ومهندسون 13
 مكتب اإلنشاءات السعودية لالستشارات الهندسية 14
 مكتب اإلبراهيم لالستشارات الهندسية واألعمال المساحية 15

 لالستشارات الهندسية IQمكتب  16

 سواعد لالستشارات الهندسية. 17
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 سعود كونسلت لالستشارات الهندسية 18
 خطيب وعلمي لالستشارات الهندسية 19
 تكوين الرياض لالستشارات الهندسية 20
 المركز العالمي للتصميم واالستشارات الهندسية 21
 الخزام لالستشارات الهندسية 22

 
 

 اخلاص )شركات ومؤسسات املقاوالت( القطاع

 جهة التدريب  م
 الحامد للمقاوالتمؤسسة عباس حسين  1

 مجموعة عبد اللطيف الماص للمقاوالت 2

 مجموعة بن الدن السعودية 3

 شركة درة الرفاع للمقاوالت 4

 شركة أوراك الدولية للمقاوالت 5

 شركة الوريف للمقاوالت  6

 شركة وتار للمشاريع  7

 شركة فيتونيت السعودية المحدودة )سافيتو( 8

 شركة الراجحي للتطوير  9

 شركة الراشد للتجارة والمقاوالت 10

 شركة دار الهندسة لالستشارات الهندسية 11

 شركة بيئة المعمار لالستشارات الهندسية 12

 شركة بانوراما لالستشارات الهندسية 13
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 جهة التدريب
 عدد الطالب المتدربيل

 مل القسم
 النسبة

 %58 41 حكومية

 %42 30 قطاع خاص

 %100 71 اإلجمالي

حكومية
58%

قطاع خاص
42%

عدد الطالب المتدربين داخليا  
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  التدريب اخلارجي للطالب.

إم حرص إدارة الجامعة عل  مطبيق خططها التطويرية للعملية التعليمية ومطوير 

لدعم ريادي كانت الدافع مستوى الطالب مهنيعا والمخافظة عل  مكانة الجامعة ال

القسم في م عيا برامج مدريب عملي خارج المملكة لطالب برنامج البكالوريوس 

يوم مدريب ميداني وعليه  30بخيث يخسب للطالب  في العمارة وعلوم البناء 

 ايام التدريب داخلي استكمال باقي 

ع مل الكلية   15ابتعاث مم في دذا العام   موزعة عل  كا للتدريب الخارجي  طالبا

بهدف موسعة مدارك ، امريكا، سنغافورة وإسبانيا بريطانيا  ،إيطاليامل استراليا، 

العمارة  تعرف عل  احدث المستجدات في مجالل ر ة للالطالب بمنخهم ا

لمتنوعة ومقنيات اإلنشاء المتطورة اواامجادات المعمارية المختل ة ومواد البناء 

وطرق الخ اظ عل  الموروث العمراني التاريخي  ودي بمجملها عواما مسادم 

لمملكة في مهيية الظروف ابتكار مصورات ومصاميم مبتكرة وحديدة للعمرام في ا

يتقدم القسم بالشكر لجميع الدعميل لهذه البرامج بدءاع مل  مما يساعد في خلق بييات مناسبة لخياة افضا للمواطنيل 

معالي مدير الجامعة وسعادة وكيا الجامعة للشؤوم األكاديمية مروراع بسعادة عميد الكلية وسعادة وكيا الكلية للشؤوم 

 األكاديمية 

 
 لمتدربيلعدد الطالب ا الدولة

 2 استراليا

 6 إيطاليا

 2 بريطانيا

 2 امريكا

 2 سنغافورة

 1 اسبانيا

 15 اإلجمالي

 

أستراليا
14%

إيطاليا
40%

بريطانيا
13%

أمريكا
13%

سنغافورة
13%

أسبانيا
7%

عدد الطالب المتدربين
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  في عملية بناء ما مم مصميمه بريطانياببرنامج  الطالب المتدربوم



 التدريب الطالبي والزيارات العلمية لطالب القسم 

 1440/  1439 للقسمالتقرير السنوي 

 

  

 
  للتوثيق المعماري مطبيق عل  ماسخة الليزرفي  إيطالياببرنامج  الطالب المتدربوم
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 الطالب في برنامج امريكا مع  احب المكتب

 

 
  اسبانيا برنامج  لطالب المتدربيالاحد مشاريع 
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   إيطاليابرنامج  لطالب المتدربيلل زيارات الميدانيةالاحد 

 
 احد الزيارات الميدانية للطالب المتدربيل في استراليا
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 الزيارات امليدانية للمباني واملنشآت
ممدا الزيارات الميدانية ادمية كبيرة للتخصصات المهنية وربط الجانب األكاديمي بالجانب العملي والواقعي  ينسق القسم 

ع  والمنشآت  للمبانيية للطالب للتعرف عل  األنواع المختل ة ميدانالزيارات ال العديد ململ خالل اسامذة المقررات  اسبوعيا

يتعاوم مع القسم العديد مل الجهات الخكومية واألدلية و المقررات األكاديمية،في  التدريسيةبخسب ما يخدم العملية 

   في ما فيه مصلخة الطالب الدائم والتي نتقدم لها بالشكر الجزيا عل  دذا التعاوم

 

 

 ألحد المشاريع تحت اإلنشاءلقسم ازيارة طالب 
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 واألعمال النسانيةصحية لمركز الملك سلمان لإلغاثة تركيبات الطالب ال زيارة
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 طالب تشييد المباني لفندق الماريوت "تحت االنشاء" زيارة
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 لمشروع أبراج العليا "مثال مشابه" 5زيارة مقرر تصميم معماري 
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 ىأنشطة أخر

 
 مشروع كود البناء السعودي

شارك القسم بقوة في مشروع كود البناء السعودي مخت مظلة اللجنة مدار عدة سنوات مازل العما مستمراع عل   

الذي مل المتوقع ام مصدر فيه النسخة األولية مل  العامدذا ، ومستمر المشاركة خالل ود البناء السعوديالوطنية لك

  راي العموم كود البناء السعودي ألخذ

 

 في ح ا مدشيل الكود  ورة مخمع معالي المخافظ رئي  اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وفريق عما القسم

 

 

 أنشطة أخرى
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 التالية: بالشكاالقسم  كانت مشاركة منسوبيحيث 

 لكود البناء السعودي )عضو واحد(   اللجنة الوطنيةعضوية 

 ديرئاسة اللجنة ااستشارية لكود البناء السعو

 عضوية اللجنة ااستشارية لكود البناء السعودي )عضوام(

 السعودي رئاسة لجنة كود المباني الخضراء

 رئاسة لجنة كود المباني السكنية السعودي

 اعضاء( 4عضوية لجنة كود المباني الخضراء السعودي )

 عضوية لجنة كود المباني السكنية السعودي )عضو واحد( 

سيرى النور خالل العام القادم إم شاء هللا وقد مشرف له ابعاد اقتصادية ومنظيمية ير كباستراميجي مشروع وطني 

 خالل مراحا متعددة    القسم بالمسادمة فيه
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 Solar Decathlon 2018مسابقة البيت الشمسي العالمية مشروع 

 

 

لشمسي العشارية المقامة في بعد مضي عاميل مل العما في المشروع المشارك في المسابقة العالمية للبيت ا

فريق جامعة الملك سعود ، وذلك بتقديم قسم العمارة وعلوم البناء في  استمر عما فريق مخت قيادة كلية الهندسة دبي ، 

التصاميم المعمارية والرسومات التن يذية األولية والتخليا المناخي والمناظير ومجسمات المشروع المقدم والذي دو 

هز لالعتماد عل  الطاقة الشمسية فقط للتشغيا ويستهلك اقا ما يمكل مل المياه والطاقة  كما شارك عبارة عل بيت مج

فريق العمارة عل  عملية اإلشراف عل  البناء والتركيب خالل مرحلة التن يذ األولية في اراضي جامعة الملك سعود، 

كما نبارك لمعالي   نافسة عل  جوائز المسابقة العشاريةعليه القياسات ومطبيق المعايير للم وممنقله إل  دبي التي سبقت 

 مدير الجامعة حصول المشروع عل  الجائزة الدالدة في فية اإلبداع واابتكار 

 

البيت الشمسي بعد بنائه والبيت الشمسي كما  مجسم المشروع مل عما طالب القسم

 رسمه طالب القسم
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كما  مل طالب مرحلة البكالوريوس  8يا ومل طالب الدراسات العل 3مل اعضاء ديية التدري  و 4مدا فريق العمارة 

 دبي مع حضور التتويج الطالب نا ر الدوسريشارك في إعادة التركيب في 

بعد  عميد كلية الهندسةفريق الجامعة برئاسة سعادة   ورة مجمع طالب القسم مع باقي

 اعتماد التصاميم و قبا البدء في بناء المشروع 



  

 

 


