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 د. وليد بن سعد الزامل

 ، جامعة امللك سعودقسم التخطيط العمراين يف مشاركأستاذ  /رئيس وحدة أحباث اإلسكان السعودي 
 اململكة العربية السعودية  11574الرايض  57448ص.ب:  كلية العمارة واخلطيط  :العنوان 

 0114696504: اهلاتف|  2109 رقم مكتب - الثاين الدور - 32 رقم مبىن
    waalzamil@ksu.edu.saبريد إلكرتوين: 

   http://fac.ksu.edu.sa/waalzamil املوقع اإللكرتوين   

 المؤهالت العلمية  
 

2014 

 

 البيئية والسياسات  الحضري التخطيط في الفلسفة دكتوراه 

  جنوب  جامعة ،(UPEP) البيئية والسياسات الحضري التخطيط قسم ،(BJML SPA) العامة الشئون كلية 

; هـ21/2/1436 إلى هـ26/9/1432 من: األمريكية  المتحدة الواليات تكساس،  هيوستن، ،(TSU) تكساس

  .م13/12/2014 م إلى26/8/2011 الموافق 

 . السعودية العربية  المملكة في الميسر اإلسكان دعم لبرامج آليات تطوير: األطروحة  عنوان 

 المجتمعي التخطيط في ماجستير 2010

 ،(UC) سينسيناتي جامعة  ،(SOP) التخطيط قسم ،(DAAP) والتخطيط والفن والعمارة التصميم كلية  
 إلى 23/09/2009 الموافق; هـ1/1432/ 5 إلى هـ1430/ 10/ 3 من: األمريكية المتحدة الواليات أوهايو،

 .م11/12/2010

 . األوسط الشرق في العشوائية المستوطنات مع التعامل في الحكومات تجارب تقييم: الرسالة عنوان 

 العمراني التصميم   في العلوم ماجستير 2005

هـ إلى 7/7/1423 من: الرياض ،(KSU)  سعود الملك جامعة العمراني، التخطيط قسم والتخطيط، العمارة كلية

 .م18/6/2005 -14/9/2002 الموافق ; هـ11/5/1426

 . العشوائية األحياء ألنماط مقارنة دراسة:  الرسالة عنوان 

 الشرف  مرتبة مع العمراني  التخطيط في  العلوم  بكالوريوس 2001

 هـ2/5/1417 من: الرياض ،(KSU) سعود الملك جامعة العمراني، التخطيط قسم والتخطيط، العمارة كلية 

 . الثانية الدرجة من الشرف مرتبة مع م،16/6/2001 - م14/9/1996 الموافق; هـ24/3/1422 إلى

  

 التاريخ الوظيفي

 .هـ3/2/1441 منذ في قسم التخطيط العمراني، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود شاركأستاذ م ▪

 م.21/1/2018الموافق  هـ5/1437/ 4رئيس وحدة أبحاث اإلسكان السعودي، كلية العمارة والتخطيط، منذ  ▪

م. 2016/ 11/2الموافق  هـ2/5/1437 منذ سعود الملك جامعة األكاديمية، للشؤون والتخطيط العمارة كلية وكيل ▪

 .م2018/ 19/1هـ الموافق 2/5/1439حتى 

الموافق   18/7/1436 منذ سعود الملك جامعة والتخطيط، العمارة كلية العمراني، التخطيط قسم في أستاذ مساعد ▪

 هـ.3/2/1441الى  م7/5/2015

:  الرياض  سعود، الملك جامعة والتخطيط، العمارة كلية العمراني، التخطيط قسم ،(معيد) مساعد مدرس ▪

 م.5/2015/ 7الموافق  18/7/1436 إلى م،6/10/2001 الموافق هـ19/7/1422

 البحثية  االهتمامات

 Housing and Human Settlementsالبشري  واالستيطاناإلسكان  ▪

 Community Planningتخطيط المجتمعات العمرانية  ▪

 Urban Policy والسياسات العمرانية التخطيط الحضري ▪
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 المنشورات والمؤلفات 

تحديات تطوير المناطق العشوائية الهامشية في منطقة الجوف من واقع العمل (. 2020، الزامل، وليد )المحمد ،فهد .1

 م.2020 برايرف 19-18جوف جامعة ال   .ندوة مستقبل التنمية العمرانية لمنطقة الجوف )الفرص والتحديات(. ديالبل

آليات ترشيد االستهالك الغذائي لألسر السعودية كمدخل إلدارة النفايات الغذائية (. 2019، الزامل، وليد )محمد ،لمطيريا .2

جامعة   اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة. :المؤتمر الدولي األول الستدامة الموارد الطبيعية. في المملكة العربية السعودية

 م.2019 نوفمبر 6-5 القصيم

التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في تقديم منتجات الشقق السكنية المعدة (. 2019، الزامل، وليد )محمد ،العلياني .3

لعربي الثالث لإلسكان والتنمية المنتدى الوزاري ا. للتملك ضمن إطار تيسير اإلسكان في المملكة العربية السعودية

 م.2019أكتوبر  8-6 ، األمارات العربية المتحدةالحضرية: دبي

(. أثر نظام إعادة فرز األراضي والوحدات السكنية على إدارة النفايات البلدية 2019، الزامل، وليد )نامي، الشريف .4

األميرة نورة  الرياض: جامعة ، 2030غرافي برؤية الصلبة: حي الملقا في مدينة الرياض حالة دراسية. ملتقى البيئة الج

 .م2019 مارس 28 – 27من 

(. الزحف العمراني على البيئة الطبيعية في منطقة الباحة في المملكة العربية 2019، الزامل، وليد )عبدهللا، قرنيال .5

 .م2019مارس  28 – 27، الرياض: جامعة األميرة نورة من 2030السعودية. ملتقى البيئة الجغرافي برؤية 

(. دور نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار التنموي في المدن الصغيرة 2019الزامل، وليد )آل سالم، مهدي،  .6

، الرياض: جامعة الملك  (IGC-2019) 2019تجربة بلدية محافظة بدر الجنوب. المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 

 .م2019فبراير  13 – 10سعود من 

علومات الجغرافية في درء مخاطر السيول في المملكة العربية  (. دور نظم الم2019الزامل، وليد )الرشيدي، نايف،  .7

، الرياض: جامعة الملك  (IGC-2019) 2019السعودية: تجربة أمانة منطقة حائل. المؤتمر الدولي للمعلومات الجغرافية 

 .م2019فبراير  13 – 10سعود من 

شوائي في مكة المكرمة باستخدام نظام  خصائص االنتشار المكاني لمناطق اإلسكان الع (. "2019الزامل، وليد ) .8

 .2-47 رقم . المجلدجامعة أسيوط  :العلوم الهندسية مجلة". GISالمعلومات الجغرافية 

حي شرائع  (. المبادئ االستراتيجية لتطوير المناطق الهامشية في مكة المكرمة:2019) وليد  الزامل، ،ؤيدم ،مخشع .9

 .1-24المجلد رقم   .اإلمارات للبحوث الهندسية مجلةالمجاهدين حالة دراسية. 

جامعة   مجلة". العشوائي في الدول النامية: تجربة ذاتية االستيطانتحديات البحث العلمي في  (. "2019الزامل، وليد ) .10
 .2-32 رقم . المجلدالملك سعود: العمارة والتخطيط

(. تقييم دور صندوق التنمية العقارية في تيسير اإلسكان من وجهة نظر المستفيدين 2019) وليد الزامل، محمد، اليحيى، .11

 . العربية والجزيرة الخليج دراسات مجلةفي مدينة الرياض. 

  وجهة  من ومكوناته مساحته في المؤثرة العوامل على بناء   المستقل المسكن تصميم(. 2019) وليد الزامل، عصام، حيدر، .12

 .172-45المجلد  .العربية والجزيرة الخليج دراسات  مجلة. المستخدمين ظرن 

ملتقى . آليات تفعيل تعاونيات اإلسكان كمدخل لتيسير اإلسكان في المملكة العربية السعودية(. 2018) وليد الزامل، .13

 كتوبرأ 17-15 الموافق  هـ1440 صفر 8-6 :لرياضا .جمعية اإلسكان التعاونية. اإلسكان واإلسكان التعاوني الدولي

 .م2018

(. استثمار مواقع التراث العمراني كمدخل لدعم األسر المنتجة في المملكة العربية السعودية. مؤتمر  2018) وليد الزامل، .14

 المغربية.الداخلية  وزارة مع بالتعاون . المعهد العربي إلنماء المدنالمشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد للتنمية

 .م2018 أبريل 12-10 الموافق هـ1439رجب  26-24 :أغادير

(. تقنيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية المحمولة في القطاع العقاري في  2018) قوليد، ثابت، عبد الرزا الزامل، .15

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم الملتقى الثاني عشر لنظم المعلومات الجغرافية. .المملكة العربية السعودية: الواقع والتحديات

 م.2018 أبريل 12-10هـ الموافق 1439رجب  26-24 الدمام: فيصل.

  حالة  النكاسة قوز: المكرمة  مكة في الشريف الحرم من القريبة العشوائية األحياء خصائص "(. 2018الزامل، وليد ) .16

 .2-30 رقم  . المجلدالعمارة والتخطيط  جامعة الملك سعود: مجلة. " دراسية

 العمران ملتقى. الباحة بمنطقة  التراثية عين ذي قرية  وتأهيل إحياء تجربة(. 2017) الشهري، زاهر  ،وليد الزامل، .17
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  والمعهد والقروية البلدية الشئون وزارة مع بالتعاون الوطني والتراث للسياحة العامة الجبلية. الهيئة  المناطق في السياحي

 .م2017 سبتمبر 20-19 الموافق هـ1438 الحجة ذو 29-28 :أبها عسير. منطقة وأمانة المدن إلنماء العربي

 .الرياض: سعود  الملك جامعة سلمان، الملك مكتبة العشوائية، األحياء ألنماط مقارنة دراسة(. 2005) وليد الزامل، .18

19. Alawwad, F, Alzamil, W. (2020). “The Real Estate Impact of Recreational Areas on the 

Residential Property Values in Riyadh, Saudi Arabia”. International Journal of Social 

Science Studies (IJSSS). Vol.1-8. pp.1-15. 

20. Al-Otaibi, O, Alzamil, W. (2019). “The Impact of Property Management on the Value of 

Residential Product in Saudi Arabia”. Urban Studies and Public Administration (USPA). 

Vol.2-2. pp.99-113. 

21. Alzamil, W. (2018), “Evaluating Urban Status of Informal Settlements in Indonesia: A 

Comparative Analysis of Three Case Studies in North Jakarta”, Journal of Sustainable 

Development, (2018). 

22. Alzamil, W. (2017). “The Urban Features of Informal Settlement in Jakarta, Indonesia”, 

Data in Brief. 15 993-999. 

23. Alzamil, W. (2016). Evaluation of Affordable Housing and Subsidy Programs in Saudi 

Arabia.Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic. 

24. Alzamil, W. (2013). National Priority List Superfund Sites in Houston. Research Week (p. 

2). Houston: University of Texas Southern. 

25. Alzamil, W. (2011). The Experiences of Governments in Dealing with Squatter Settlements. 

Saarbriicken: LAP LAMBERT Academic. 

   األعمال األكاديمية 

 .2019ي كلية العمارة والتخطيط األكاديمي لبرامج الدراسات العليا ف  االعتمادعلى  ة اإلشرافلجن عضو  ▪

 .2019رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم التخطيط العمراني  ▪

 .2019-2018رئيس لجنة ترشيح المتقدمين والمتقدمات للتعيين على وظيفة معيد بقسم التخطيط العمراني  ▪

 .2018الماجستير التنفيذي بقسم التخطيط العمراني  عضو لجنة اإلشراف على  ▪

 .2018عضو لجنة تحكيم المشاركات المقدمة في اللقاء العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة الملك سعود،  ▪

 .2017رئيس لجنة تطوير التدريب العملي في كلية العمارة والتخطيط،  ▪

 . 2016 والتخطيط،  العمارة بكلية البحوث مركز عضو ▪

 .2016: الرياض  سعود، الملك جامعة ،العمراني التخطيط المعيدين والمبتعثين في قسم  ونشئ   جنةل عضو ▪

 .2016 سعود،  الملك جامعة  والتخطيط، العمارة بكلية القبول امتحان لجنة رئيس نائب ▪

 .2016 سعود، الملك جامعة والتخطيط، العمارة بكلية التسجيل لجنة رئيس ▪

 .2016بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود،  االمتحاناترئيس لجنة  ▪

 .2016 سعود، الملك جامعة والتخطيط، العمارة بكلية العملي التدريب  تقارير تصحيح لجنة رئيس ▪

 .2016: الرياض سعود، الملك جامعة والتخطيط،  العمارة كلية التدريب، لجنة رئيس ▪

 .2018-2016 سعود، الملك جامعة والتخطيط، العمارة بكلية والموهوبين المتفوقين الطلبة برنامج منسق ▪

 .2016: الرياض سعود،  الملك جامعة ،والتخطيط العمارة كلية في التأديبية اللجنة رئيس ▪

 .2016 العمراني، التخطيط بقسم والمبتعثين المعيدين شؤون  لجنة عضو ▪

 .2016 العمراني، التخطيط  قسم  في التخصصات لجنة رئيس ▪
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 . م2006 الموافق هـ1427 االقتصادية والطفرة التخطيط: المستقبل إلى العودة  لندوة التوصيات لجنة عضو ▪

 .2006: الرياض  سعود، الملك جامعة والتخطيط، العمارة كلية العمراني، التخطيط  قسم العليا، الدراسات لجنة عضو ▪

 .10/2001/ إلى م1/2008/ الموافق هـ1/1429/ إلى هـ8/1422/  منذ األكاديمي اإلرشاد لجنة عضو ▪

 .2002: الرياض سعود،  الملك جامعة والتخطيط، العمارة كلية  الكلية، تطوير موقع لجنة عضو ▪

 اإلشراف العلمي

السعودية: الرياض  إشراف مساعد على رسالة الماجستير بعنوان: معوقات تملك الشقق السكنية في المملكة العربية  ▪

 (. للباحث: م. يحيى مشغوف القحطاني، قسم التخطيط العمراني، جامعة الملك سعود. 2020) "حالة دراسية 

أثر قروض صندوق التنمية العقارية على اإلسكان "حالة دراسية  إشراف مساعد على رسالة الماجستير بعنوان:  ▪

 ، قسم التخطيط العمراني، جامعة الملك سعود. ى(. للباحث: م. محمد اليحي 2017) لمدينة الرياض"

 لمكرمةاإشكالية تطبيق الئحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة إشراف مساعد على رسالة الماجستير بعنوان: " ▪

التخطيط العمراني، جامعة (. للباحث: م. سلطان العتيبي، قسم 2018" )على حي جبـل الشراشـف بمدينة مكة المكرمة

 الملك سعود. 

 واالستشارية  الخبرات العملية

 .1/10/2019الرياض:  وزارة اإلسكان، لى الخارطة،، لجنة البيع ععضو لجنة جائزة وافي للتميز العقاري ▪

 تدريبي برنامج لتطوير Institute for Housing and Urban Development Studies IHS لـ محلي مستشار ▪

  السعودية  المدن مستقبل برنامج إطار ضمن الرسمية غير والمستوطنات األراضي وإدارة بأنظمة متعلق للمدربين

FSCP من المقدم UN-Habitat،  م.26/5/2016إلى  1/3/2016: الرياض 

 Cincinnati في الميسر اإلسكان حول دراسة عداد إل UC Community Design Center مكتبباحث في  ▪

Uptown الواليات ،17/9/2010 -17/7/2010أوهايو:  ناتي،ي سينس مدينة المستقبلية، والتوقعات الراهنة الحالة  

 .األمريكية المتحدة

 .2001 سبتمبر/  1 - 2001 يوليو :الرياض الفنية، الشؤون في التدريب ، النسيم بلديةفي  الفنية الشؤون مدير ▪

 .2000 ديسمبر - 2000 أكتوبر :رياضال ،متدرب، مكتب التكوينات الهندسي ▪

 8/1999/ 30 إلى 5/6/1999: الرياض صيفي، تدريب الروضة، بلدية متدرب، ▪

 الدورات التدريبية

 ساعة(، مركز مكين القدرات للتدريب.  20ممارسة في التوجيه الشخصي للطالب الجامعيين، )شهادة  ▪

ساعة(، مركز مكين القدرات للتدريب، شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني  18دورة الموجة الشخصي، ) ▪

 هـ.21/3/1440-19(، 18728961والمهني برقم )

 هـ19/3/1440ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  5ملف الترقية العلمية، ) إعداددورة  ▪

 هـ19/2/1440ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  5دورة إدارة بيئة التعلم، ) ▪

ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  4، )Lessons from cognitive scienceدورة  ▪

 هـ23/12/1439

، جامعة الملك  شئون الطالب، مركز التوجيه واإلرشاد الطالبي، عمادة ناإلرشاد الطالبي للمرشدين األكاديميي أساسيات ▪

 هـ10/7/1439سعود، 

المهارات، جامعة الملك سعود،  ساعات(، عمادة تطوير 5، )اإلشراف العلمي على طالب الدراسات العليادورة  ▪

 هـ11/6/1439

)الفرص والتحديات(، عمادة الدراسات   األعمالحضور ورشة عمل بعنوان الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة  ▪

 هـ.26/5/1439العليا والبحث العلمي، جامعة الملك سعود، 

 هـ25/5/1439ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  5فلسفه التدريس الجامعي، ) إعداددورة  ▪
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 هـ21/4/1439جامعة الملك سعود، ساعات(، عمادة تطوير المهارات،  10دورة دمج التقنية في التدريس الجامعي، ) ▪

، كلية اآلداب، جامعة الملك  وآدابها العربية  اللغة بقسم  اللغوي التدريب  مركز، األكاديمي للقائد  اإلقناعية الشفرة دورة  ▪

 هـ.15/3/1439سعود، 

 هـ1/3/1439 سعود، الملك جامعة المهارات، تطوير عمادةساعاتISI (10  ،)دورة النشر العلمي  ▪

 هـ23/2/1439ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  5) أفضلالتغذية الراجعة أداة لتعلم دورة  ▪

 هـ6/2/1439ساعات(، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  5)  االحترافيدورة كفايات التدريس  ▪

 هـ.4/2/1439ورشة عمل التعريف بمركز الترجمة، جامعة الملك سعود،  ▪

 هـ20/08/1438وير المهارات، جامعة الملك سعود، ، عمادة تطالوظيفي األداء إدارة الئحةدورة  ▪

 هـ29/7/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5) العلمية الرسائل على اإلشراف مهاراتدورة  ▪

 هـ28/7/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5)  التدريس ملف تطويردورة  ▪

 هـ14/6/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5) التعلم نظرياتدورة  ▪

، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5) التربوية  والبحوث التخصص على القائم التدريسدورة  ▪

 هـ15/5/1438

 هـ27/4/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود،  ساعات( 5) العلمية المراجع وتبويب كتابة ياتبرمجدورة  ▪

 هـ26/4/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات(  5) الطالب تعلم دعمدورة  ▪

 هـ3/1438/ 29، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5) معها والتعامل فهمها: الفكرية  الملكيةدورة  ▪

 هـ13/3/1438، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود، ساعات( 5)   والمريحة اآلمنة التعلم بيئيةدورة  ▪

 تشتمل والتي سعود الملك امعة، جالمهارات تطوير عمادة ساعة(، 36) الجدد الدريس هيئة أعضاء دورات شهادة إتمام ▪

  ودورة  الطالب، تقويم مهارات دورة الفعال، الجامعي التدريس  مهارات دورة  الدراسي، المقرر وبناء تصميم دورة : على

 .هـ1437-2-13 حتى 1437-1-19 من الفترة في المصغر التدريس

 British Council Researcher“ بعنوان بالرياض  البريطاني الثقافي  المجلس بواسطة  نظمت  تدريبيه دورة ▪

Connect ”8 من الفترة في  األسنان طب بكلية التاسع الدور ( 44) بمبنى الجامعي األسنان طب مستشفى في – 

 .م18/02/2016-17 الموافق ه9/05/1437

 األربعاء  يوم سعود  الملك جامعة ساعات(، عمادة تطوير المهارات، 5) الفاعلة الفصول تصميم: بعنوان عمل ورشة  ▪

  هـ28/6/1437

  يوم  سعود الملك جامعة ساعات(، عمادة تطوير المهارات، 5) النشط التعلم نحو الملهم التغيير: بعنوان عمل ورشة  ▪

  هـ29/6/1437 األربعاء

 العضويات المهنية

 هـ.16/1/1441رئيس شعبة اإلسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران  ▪

  رقم  عضوية( SCE) السعوديين المهندسين هيئة مناآلن(  -2013)" مستشار" كـ المهني االعتماد على حاصل ▪

(137833). 

 (AAG) األمريكيين الجغرافيين جمعية( 2014-2013) عضو ▪

 .م22/3/2012 منذ( ULI) األمريكي العمرانية األراضي معهد( 2014 -2012) عضو ▪

 م.31/12/2007 الموافق; هـ21/12/1428 منذ( APA) األمريكيين المخططين جمعية( 2014-2007) عضو ▪

  المملكة في المكتب عضو ونائب ،(ISOCARP) لمخططي المدن واألقاليم الدولية الجمعية (2014-2013)عضو  ▪

 . السعودية العربية

 .م23/12/2008 الموافق; هـ25/12/1429 منذ( UAA) الحضرية الشئون جمعية (2014-2008) عضو ▪

 العلمية المؤتمرات والندوات 
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ندوة مستقبل التنمية العمرانية لمنطقة  المشاركة مع طالب الدراسات العليا )ماجستير تنفيذي( بورقة بحثية قدمت في  ▪

 م.2020 برايرف 19-18جوف جامعة ال .الجوف )الفرص والتحديات(

المؤتمر الدولي األول الستدامة الموارد  لمشاركة مع طالب الدراسات العليا )ماجستير تنفيذي( بورقة بحثية قدمت في ا ▪

 م.2019نوفمبر  6-5الطبيعية: اإلدارة المستدامة للنفايات الصلبة. جامعة القصيم 

المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان المشاركة مع طالب الدراسات العليا )تطوير عقاري( بورقة بحثية قدمت في  ▪

 م.2019أكتوبر  8-6والتنمية الحضرية: دبي، األمارات العربية المتحدة 

 .2019 أبريل 22: الرياض رى " في مقر مجلس الشو2030"اإلسكان في ظل رؤية المملكة  حضور ندوة ▪

الرياض: جامعة   جغرافي،لملتقى البيئة ال المشاركة مع طالب الدراسات العليا )ماجستير تنفيذي( بورقتين بحثية قدمت  ▪

 م.2019  مارس 28 – 27من  األميرة نورة

  2019الدولي للمعلومات الجغرافية المشاركة مع طالب الدراسات العليا )ماجستير تنفيذي( بورقتين بحثية قدمت للمؤتمر  ▪

(IGC-2019 الرياض: جامعة الملك سعود من ،)م.2019فبراير  13 – 10 

"  آليات تفعيل تعاونيات اإلسكان كمدخل لتيسير اإلسكان في المملكة العربية السعودية " المشاركة بورقة بحثية بعنوان ▪

 17-15 الموافق هـ1440 صفر  8-6 :لرياضا .جمعية اإلسكان التعاونية. ملتقى اإلسكان واإلسكان التعاوني الدولي

 .م2018 كتوبرأ

العمراني كمدخل لدعم األسر المنتجة في المملكة العربية استثمار مواقع التراث المشاركة بورقة بحثية بعنوان " ▪

المعهد العربي إلنماء المدن بالتعاون مع وزارة  ، مؤتمر المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كرافد للتنمية "،السعودية 

 .م2018 أبريل 12-10هـ الموافق 1439رجب  26-24: أغاديرالداخلية المغربية. 

تقنيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية المحمولة في القطاع العقاري في بحثية مشتركة بعنوان "المشاركة بورقة  ▪

هـ 1439رجب  26-24جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل. الدمام:  "،المملكة العربية السعودية: الواقع والتحديات

 م.2018 أبريل 12-10الموافق 

  أعمال ث اإلسكان السعودي: اآلفاق والتطلعات لشراكة ناجحة" ضمن جدول بعنوان "وحدة أبحا عمل المشاركة بورقة ▪

رجب   11ندوة "تفعيل الشراكة في بحوث اإلسكان السعودي"، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض: 

 .2018مارس  28هـ الموافق 1439

السعودي" والتي أقيمت في رحاب كلية العمارة والتخطيط، جامعة  تنظيم ندوة بعنوان "تفعيل الشراكة في بحوث اإلسكان  ▪

 .2018مارس  28هـ الموافق 1439رجب  11الملك سعود، الرياض: 

  في  السياحي العمران ملتقى". الباحة بمنطقة التراثية عين ذي قرية وتأهيل إحياء تجربة بورقة بحثية بعنوان: " المشاركة ▪

  والمعهد  والقروية البلدية الشئون وزارة مع بالتعاون الوطني والتراث  للسياحة العامة يئةاله عقدته  الذي الجبلية المناطق

 سبتمبر 20-19 الموافق هـ1438 الحجة ذو 29-28 يومي خالل أبها مدينة في عسير منطقة وأمانة المدن إلنماء العربي

 .م2017

  الحجة  ذو 29-28 أبها .الجبلية المناطق في  السياحي العمران ملتقىالسياحي".  االستثمارمقرر الجلسة الرابعة بعنوان " ▪

 .م2017 سبتمبر 20-19 الموافق هـ1438

  والخاص  العام القطاعين بين الشراكة تفعيل" لإلسكان الرابع العربي للمؤتمر ورئيس الجلسة الختامية العلمية اللجنة عضو ▪

 .2016 نوفمبر 15: الرياض" اإلسكان  قطاع لتطوير

  األسبوع في" National Priority List Superfund Sites in Houston: " بعنوان بحثية  بورقة المشاركة ▪

 .األمريكية المتحدة الواليات تكساس، جنوب جامعة:  العامة الشئون كلية ،2013: أبريل 5-2 في المنعقد البحثي

 المواطنين تعليقات  على الحصول  هيوستن، ةلمنطق المستقبلي اإلقليمي النقل  خطة لمناقشة عمل  ورشة في المشاركة ▪

 .2012 نوفمبر 13: تكساس جنوب جامعة  ،(HGAC) جالفيستون هيوستن منطقة مجلس بإشراف  للخطة،

  الموافق هـ1428/ 16/3-14: الرياض العمران، لعلوم السعودية الجمعية األول، السعودي العمران منتدى حضور ▪

 .م2-4/4/2007

  التخطيط  قسم  التوصيات، لجنه االقتصادية، والطفرة التخطيط: المستقبل إلى العودة ندوة تنظيم في المشاركة ▪

 .م15/3/2006-14 الموافق هـ15/2/1427-14: الرياض سعود، الملك جامعة  والتخطيط، العمارة كلية العمراني،

; هـ1425/ 10/2-7: الرياض الرياض، مدينة لتطوير العليا الهيئة الميسر، المسكن(: 2) اإلسكان ندوة حضور  ▪
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 .م29/3/2004 الموافق 

  سعود،  الملك وجامعة  للسياحة العليا الهيئة واإلمكانيات، المقومات  السعودية  العربية المملكة  في  السياحة  ندوة حضور  ▪

 .م5/2003 الموافق; هـ1424/ 17/3-14: الرياض

/ 29/8-27: الرياض والقروية، البلدية الشئون وزارة الصحراوية، المناطق في  العمرانية التنمية ندوة حضور  ▪

 .2002/ 5/11-3 الموافق; هـ1423

 التعليم ومؤسسات لجامعات الرابع الثقافي األسبوع العمراني، المحيط على المصانع تأثير مشروع بعرض المشاركة ▪

 – 6 الموافق; هـ 1422/ 7/ 23 –19: المكرمة مكة القرى، أم جامعة العربية، الخليج لدول التعاون لمجلس العالي

 .م10/10/2001

 الجوائز وشهادات التكريم
دبي، األمارات  والذي أقيم في  المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمية الحضريةدرع وشهادة شكر مقدم من  ▪

 .أعمال المنتدىالفاعلة في وذلك نظير المشاركة  م2019أكتوبر  8-6العربية المتحدة 

شهادة شكر وتقدير مقدمة من األندية الطالبية بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود وذلك نظير التعاون والمشاركة   ▪

 هـ.1440الفاعلة في األنشطة التعليمية خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 

اون مع طالب الدراسات العليا )ماجستير تنفيذي( مقدم من جامعة األميرة نورة نظير المشاركة بالتع وتقدير درع شكر ▪

  28 – 27 هآ الموافق:21/7/1440-20 من األميرة نورةالرياض: جامعة  بورقتين بحثية قدمت لملتقى البيئة الجغرافي،

 م.2019 مارس

الدولي بالرياض  الجمعية التعاونية لإلسكان بالرياض نظير المشاركة في ملتقى اإلسكان واإلسكان التعاونيدرع مقدم من  ▪

 هـ.1440صفر  8-6في 

نظير الجهود المتميزة في البحث العلمي   مقدم من قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط درع شكر وتقدير ▪

 م. 28/8/1439، الرياض: في مجاالت التخطيط العمراني

نظير الجهود المتميزة في فترة تولي وكالة الشئون األكاديمية في  مقدمة من عميد كلية العمارة والتخطيط شهادة شكر ▪

 م.28/8/1439، الرياض: 2018-2016من  الكلية

المنتجة   واألسرمؤتمر المشروعات الصغيرة خطاب شكر من المعهد العربي إلنماء المدن نظير المشاركة الفاعلة في  ▪

 هـ.14/8/1439: ، المغربأغادير كرافد للتنمية،

 االعتمادفي حصول القسم على  المساهمة درع تكريم مقدم من قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط نظير  ▪

 م.25/10/2016هـ الموافق 24/1/1438األكاديمي الوطني من هيئة تقويم التعليم، جامعة الملك سعود، الرياض:  

  بكلية القبول امتحانات لجنه  أعمال في الفعالة المشاركة نظير والتخطيط العمارة كلية عميد من مقدمة شكر شهادة ▪

 .هـ1437-1436 لعام الثاني الدراسي  للفصل والتخطيط العمارة

; هـ5/1/1429 منذ األمريكية المتحدة الواليات في العليا الدارسات لمواصلة سعود الملك جامعة من ابتعاث منحة ▪

 .م14/1/2008 الموافق 

  الثقافي  األسبوع هامش على المقام الهندسية للمشاريع الفنون معرض مسابقة  في للمشاركة  سعود  الملك جامعة  مرشح ▪

  –19: المكرمة مكة القرى، أم جامعة العربية، الخليج لدول التعاون لمجلس العالي التعليم ومؤسسات لجامعات الرابع

 .م2001 أكتوبر 10 – 6 الموافق هـ 1422 رجب 23

 .م16/6/2001 الموافق; هـ1422/ 24/3: الرياض  سعود، الملك جامعة الثانية، الدرجة  من الشرف مرتبة ▪

 .الثانية الشرف مرتبة مع( 5.00 من 4.48) تراكمي  بمعدل والتخطيط، العمارة كلية( 417) دفعة على األول الطالب ▪

 العمارة كلية العمرانية، المشاريع مقررات في التميز نظير العمراني التخطيط قسم من مقدمة العمراني، التفوق جائزة ▪

 .م2001 الموافق ; هـ1422 سعود، الملك جامعة  والتخطيط،

 . سعود  الملك جامعة والتخطيط، العمارة  كلية ،(2001) تفوق دراسي شهادة ▪

 . سعود  الملك جامعة والتخطيط، العمارة  كلية ،(2000) دراسي تفوق شهادة ▪

 . سعود  الملك جامعة والتخطيط، العمارة  كلية ،(1999) دراسي تفوق شهادة ▪


