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الهدف:
االرتقا ء بمفهوم العمارة والتخطيط في المملكة العربية السعودية بشكل خاص من خالل محاكاة ماتوصل اليه المتقدمين
واصحاب الفكر والمدارس المختلفة وطرحه بمجتمعنا بمفاهيم تتوافق مع احكام ديننا الحنيف وتوجهات قادتنا ثم عاداتنا وتقاليدنا
للحصول على عمارة وبيئة مخططه ذات رؤية مستقبلية واعية.
الشهادات:
درجة الماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي بكلية العمارة وتصاميم البيئة  ,الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا بمعدل
3.15من  4وتقدير عام جيد جداً.
درجة البكالوريوس في العمارة اإلسالمية من كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية بجامعة ام القرى وبمعدل  3.05من  4وتقدير عام
جيد جداً.
حاصل على عدة شهادات تفوق في مادة التصميم المعماري ودرجة  A+في مشروع التخرج (ملتقى المهندسين العرب).
شهادة دبلوم سكرتارية تنفيذي لمدة فصلين دراسيين بجامعة ام القرى وبتقدير جيد جداً وبمعدل  3.338وإجمالي  1200ساعة
نظرية وعملية.
شهادة حلقة تدريبية تأسيسية بالهندسة القيمية من األخصائي م /عبدالعزيز اليوسفي وبمعدل  40ساعة وورشة عمل ومصدقة من
الجمعية الدولية للهندسة القيمية.
شهادة حضور دورة التعلم المتسارع –  ) Accelerative Learningمن مركز اشراقة للتدريب بإشراف المؤسسة العامة
للتعليم الفني والتدريب المهني.
المهارات:
إجادة استخدام البرامج المكتبية وإجراء العروض التقديمية بالحاسب اآللي ( Microsoft Word, Excel , ACCES,
)Power Point
إتقان العمل على جميع إصدارات برنامج AutoCAD 2D, 3D
إتقان العمل على جميع إصدارات برنامج Adobe Photoshop
إجادة استخدام جميع اصدارات برنامج SketchUp
اجادة استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافيه Map Info, Arch GIS, Google Earth Pro, Plus

اجادة استخدام برامج دعم اتخاذ القرار بالتخطيط .What if?2.0, Stella, Expert Choice
إجادة استخدام برنامج  Microsoft Projectالدارة المشاريع
الخبرات المكتسبة:
التدرب والعمل اثناء اخر سنة من دراسة البكالوريوس لدى مكتب استشاري هندسي  -مركز التصاميم المبتكرة  -بمكة المكرمة
تحت إشراف المهندس /منير سندي والمهندس /محمد برهان سيف الدين ,شاركت خاللها في العديد من المشاريع المختلفة
كالفنادق الكبرى واقتر اح تصميم الغرفة التجارية الصناعية بمكة ,باإلضافة الى االشراف الميداني على المشاريع التي تحت
التنفيذ.
المشاركة في اعداد عدد من المحاضرات مع اعضاء هيئة التدريس قسم العمارة االسالمية بجامعة ام القرى عن مفردات واسس
العمارة لطالب السنة االولى والمشاركة مع مجموعة من الطالب في تطوير افكارهم على الرسم وبالمجسمات.
المشاركة في اعداد محاضرة عن اسس العمل في المكاتب الهندسية للسنة الرابعة لطالب العمارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
المشاركة في اعمال الحج مع جمعية الكشافة العربية السعودية لموسمسين حج متتاليين في اللجنة الهندسية لرسم وتنفيذ
الخرائط االرشادية لمشعر منى ومزدلفه وعرفات ودلليل الشرائح االرشادية للكشافة وعمل اول خريطة بنظام ال  GISلمشعر
منى.
العمل في مؤسسة حجاج افريقيا غي ر العربية في رسم الخرائط لمخيمات المؤسسة بمشعر عرفات وتقسيم االراضي بناء على
النسبة المحدده من قبل وزارة الحج.
العمل في شركة دلة في اعمال الحج لمدة موسميين حج متتاليين.
العمل في امانة العصمة المقدسة في اعمال الحج الميدانية واالشرافية لمدة موسمين حج متتالين.
المشاركة بندوة تدوير النفايات ,وندوة مشكلة عام  Y2K 2000بكلية الهندسة والعماره االسالمية  ,جامعة ام القرى.
قيادة مجموعة ابداع في التدريب الصيفي االول والحصول على درجة االمتياز بعد عرض مشروع التدريب (قصر السليمان
بالطائف).
قيادة مجموعة ابداع في استديو التخطيط العمراني لمشروع تخطيط منطقة الكدوة,الكنكارية وروابي اجياد والحصول على
درجة االمتياز بالمشروع.
دراسة وتصميم عدد من المشاريع المختلفة من خالل مراحل الدراسة بالكلية وهي:
مجموعة من الفلل السكنية ,مطعم على شاطي البحر بجدة,مدرسة ابتدائية  ,محطة نقل عام للباصات ,محطة قطار بمكة المكرمة
,مشروع تخطيط حي سكني ,رفع مساحي لمبنى اثري بمدينة الطائف (مشترك) ,تخطيط وتطوير حي عشوائي بمكة المكرمة
(مشترك) ,مجموعة من الفنادق السكنية ,قاعة مؤتمرات ,معهد للدراسات القرآنية للبنات بمكة المكرمة,مجمع مدارس نموذجية,
مشروع التخرج ملتقى المهندسين العرب باالضافة الى مشاريع تشييد اخرى ورسومات تنفيذية).
العمل كمهندس معماري بادارة المرافق البلدية بمانة العاصمة المقدسة اكسبتني الكثير من الخبرات كتصميم واجهات واعادة
ترميم مباني وعمل مناظير ثم االشراف على تنفيذها.
دراسة ثالث مستويات لغة انجليزية بالمعهد االمريكي بكوااللمبور  ELSثم االلتحاق ببرنامج اللغة االنجليزية بمعهد
 CELPADبالجامعة االسالمية العالمية بماليزيا واجتياز اختبار  EPTالموازي  IELTS,TOFELوالحصول على
Reading 6 Writing 6 Listening 6.5 Speaking 7
العمل لدى شركة عمرانيون بمكة المكرمة كمخطط حضري واقليمي متدرب مبتعث من الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا
كمتطلب للحصول على درجة الماجستير.
العمل كمخطط لدى  IIUM Entrepreneurship and Consultancies Sdn. Bhdبكوااللمبور لمدة ستة اشهر.

متفرغ حاليا لدراسة الدكتوراة في التخطيط الحضري واالقليمي بجامعة التكنولوجيا الماليزيا.
المشاركه مع فريق كمهندس معماري و مخطط للمشروع تصميم مشروع تلفريك جبل النور مع دبلومير وعالم النكاوي .
حاصل على مرتبة مهندس مشارك حسب تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين.
االهتمامات البحثية:
العمارة والتخطيط ,نظم اتخاذ القرار في التخطيط” , PDSSادارة مدن  ,الحفاظ على االثار.
الهوايات:
القراءة واالطالع على كل ماهو جديد في مجال العمارة والتخطيط ,تعلم البرامج الحديثة الخاصة بالعمارة والتخطيط .
تصوير المباني والمناظر الطبيعية.
الرياضه بمختلف انواعها وباالخص الجري والسباحة وكرة القدم.
المؤتمرات والحلقات الدراسية:

MAP ASIA 2010 AND THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND EXHIBITION ON
GEOINFORMATION IN KUALA LUMPUR
9TH ANNUAL ASIAN CONFERENCE & EXHIBITION ON GEOSPATIAL INFORMATION,
TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2010 KUALA LUMPUR.
THE 5TH ASEAN POST GRADUATE SEMINAR, NOVEMBER 1ST- 2ND 2010 AT THE
FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT, UNIVERSITY OF MALAYA - KUALA LUMPUR
)(PRESENTER
ISLAMIC TOURISM CONFERENCE & TRAVEL MART (ITCM) OCTOBER 28 – 31 2010
PWTC,KUALALUMPUR.

INTERNATIONAL GREENTECH & ECO PRODUCTS EXHIBITION & CONFERENCE
MALAYSIA, OCTOBER 14-17 2010

ROADSHOW TECHNOLOGI HIJAU 2010, VISTANA HOTEL, KUANTAN PAHANG
SEPTEMBER, 30 – 2010

TRANSPORTATION NETWORK BY DR LH WANG HONG KONG UNIVERSITY (lecture)

URBAN PLANNING IN MACAU BY NATALIE YAN FROM MACAU URBAN PLANNING
INSTITUTE (lecture)
: الدورات التدريبيه
Comparative Study and Coursework on Planning with site visit to (Hong Kong Shenzhen and
Macau)
Value Engineering (Saudi Council of Engineers)
Project Management Professional (PMI Malaysia)
Urban Consevation Planning (ThinkCity & the getty conservation institute)
: االبحاث المنشورة
The Incorporations of Islamic Principles in Neighborhood Planning: Some Observations on Precinct 14 ,
Putrajaya, Malaysia. On THE 5TH ASEAN POST GRADUATE SEMINAR, Kuala Lumpur, Malaysia.
PLANNING SUPPORT SYSTEM APPLICATION IN DETERMINING FUTURE RESIDENTIAL
LAND USE ALLOCATION: A CASE STUDY OF KAJANG MUKIM, HULU LANGAT,
SELANGOR, MALAYSIA at INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
PSS Application in determining Future Residential Land Use Allocation. Urban Planning &Management
Conference, Malaysian Institute of Planners,Malaysia
Applying What If? PSS in Determining Future Reidential Land Use Allocation. 6th ASEAN Post
Graduate Seminar in Built Environment 2012 (6th APGS)
Development Induced Displacement on Informal Settlement. International Conference URBAN AND
REGIONAL PLANNING 2014, UTM, Johor, Malaysia

