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 التعريف بالبرنامج :

 

 فاا  طلرمااج   يحقماا  إلاا هااجلبرنااج الميبةاا لملطل ةااسلواا ج لبرنااج الطلبةبااملطل ينااجامعلب ج  اا
 طل  رفاام    ي اا  نحااج لةيحااج  طلواا ج   طل  ي اا  فاا  طلبةبااملطل ينااجامع رعجماام   ااج 

 كجفاام فاا  طل ةااسلواا ج  ب ج  اام طلبةبااملطل ينااجامع رعجماام عةاا  طلقجئ اام جروااجلي 
 بجلوانم أ يبا  طل رطحا  وةواةمل اع شاك  عةا  طلبرناج ا إعا ط  يا  فقا  جلاللسللطليخصصاج، 
 ب رحةاام طليخصصا  جطنياج  ل طإلعاا ط   رحةام ثا  طل ااج   طإلعا ط   رحةاام ثا  طليحضامرمم 

 طلباارط الطل طع اام  ااع  ينجعاام    جعاام  رحةاام كاا  ييضاا ع بحماا  طل يقاا    طإلعاا ط 
ل.طلبرنج ا لبةبم جطل وجن  

 :رؤية البرنامج

ع الساااا  ات لج ناااا ل  ناااا  الريااااوال مال فياااال راااا  لطااااول تفويااااي المجتااااي الف  اااا  ي  راااا  الفط فاااا

 لط فع الف رري

 :رسالة البرنامج

تقااا يع تفوياااي مفسوياااي الااا ةسوليي لجمجتاااي الف  ااا  ي  مالف  ااا  ي   طول اااي الفجاااف لااا  ا رااا   وراااي ال    اااو  م وراااي لطاااو    

ي ع فجااا  الف  تاااي الف وماااي لااا   ااامل تقااا يع  ااارالم   فياااي متفرالياااي ملساااو  ل تااا فع ت ااا   ع ا  اااوايف  ملطاااو   الف  تاااي لااا 

 .الفس  ى ال جف  مال فج 

 :أهداف البرنامج

اإللاااا و  راااا  تفاااا اا  جتااااي الطول ااااي الف  اااا  ي  ليم  اااا ا  اااا ال لجم ااااو ا  ال جفيااااي مالقيوايااااي  

 .الف فيلل فج  لس  ى الطول ي مالفط فع

تمااااا ير مت اااااراا القااااا تا  ال جفياااااي مالتنةياااااي ما   افياااااي لمجتاااااي الطول اااااي الف  ااااا  ي   .1

  .ال سفيي مال م ير فج  لس  ى الطول ي مالفط فعلجفسو في ر  ج  ا 

تسفيااااي  رااااور ال  مياااار لجمجتااااي الف  اااا  ي   مايااااوال  اااا تات ع فجاااا  ال مياااا  لااااع ل مجتااااو   .2

 .لال سفيي الف وصر

تفمااااي   جتااااي الطول ااااي الف  اااا  ي  لاااا  ا لاااا  وال الق اااا ى لاااا  التاااارالم مال اااارا و   .3

 .ال  جيفيي ما  وايفيي مالتنةييال ا جيي مال وتجيي لجطول ي مالف  جقي  و   وا 

  اار مترلاايا فقورااي ال  اا ر راا  الطول ااي لتااة تمي ال سورساايي اإليطو يااي  ااي  المجتااي راا   .4

 .جفيع  جيو  الطول ي
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ل ن اااي  ال ولااا ل الق ااا ى لااا   لطف فاااي لااا  الفرامااا   ولمجياااي  ااامليفااار  ااامن التر اااولم م

 :الفتي   ول م  ال ول  م   فج  السن  التر ولم

 

 

 التحضيرية(-لمرحلة األولى: المرحلة التأهيلية )طلبة السنة األولى ا

تس يااااا   ر اااااولم تتفوياااااي الف  ااااا  ي  ال ااااا  ج   لااااا   ااااامل الساااااسي يااااا ع  رااااا   ااااا   الفرمجاااااي  

ال نضااااايريي  مالااااا ت ي ضاااااف  الفطاااااو   ال وليااااايي التر اااااولم اإلفرالااااا  رااااا  الريو اااااايو   

ال   ااااايي  ماإلتلاااااوا المم ااااا    مالتر اااااولم اإلفرالااااا  رااااا  النولااااا  ا لااااا   مالف اااااوتا 

  .مالليوتا  ال جفيي
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 المرحلة الثانية: مرحلة اإلعداد العام )طلبة السنة الثانية(

ميااا ع رااا   ااا   الفرمجاااي تقااا يع    ااامي لساااو  ل  ول  اااومت لاااع ففاااوال تمااا ير الف اااوتا  ت ضاااف  

فاااا اا  لااااا  الفنو ااااارا  ال ولااااي ممتم ال فااااا  مالجقاااااو ا  لااااع ال تااااارا  ل  ليااااال لطاااااو   

ال  اا ر ا  اااوايف  ماإل ااا ا  لجمجتاااي الفرلااني  فجااا  لقوفااا  الت ااا  المفاا  لجفساااوت. ميطااا  فجااا  

 المول   م المولتي لم  قول لجت   الس ف  مض ت   و ي  ل      ا   ميي

 الموضوعات طبيعة النشاط

  لرات ال   ر ال تال 
 محاضرات

    ا  ال  و  الةفو يي

 ال واا  الستع لج   ر
 لورش العم

 فواا  ال ق  متسفيي ال  مير

 لقاء الخبراء ل   فو  م يةي ر  لطو   ال   ر ما   ا 

 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلعداد التخصصي )طلبة السنة الثالثة(

يااا ع  ااامل  ااا   الفرمجاااي ال ناااور المجتاااي  ولت ااا  السااا ف  لجفساااوت  نياااة يااا ع ت م اااع   فضاااو  

تس يااا  التر اااولم اإلفرالااا  ل اااع   ااا  اف فاااوا  لااا  الجطساااي  يئاااي ال ااا تيم الف فيااالي   متفااا اا م

 ال س ي يي لجتر ولمي

ت ااال  جتاااي الفساااوت   فضاااو   يئاااي ال ااا تيم الف فيااالي   متفااا اا التر اااولم اإلفرالااا  ل اااع   - 

 ماف فوا  ل  الجطسي ال س ي يي لجتر ولم.

 .الت     س ي  التر ولم اإلفرال  مل و   ه متقييع تق له -ن

 :رنامج اإلثرائي األنشطة والفعاليات الواردة في الجدول التاليويتضمن الب

    الفعالية تنفيذ الفعالية

 ياااو  لرلااا ال المولااا   م المولتاااي   فااا اا  ر اااولم اياااوتا  لي ا ياااي لمااا   ول ا ولتاااي 

رااا   ااا   الااا   ااته ملي لاااه لج ااار و  مالفيلساااو  رااا  القماااوفي  ال اااو  مال اااو  

 .تايوتل مام ل    ل ر 

تا  اللياااااااااااااااااااااو

 الفي ا يي

المجتااااي ال ااااو  ي  لااااه  ولم اااا  مالفراجااااع    يااااو  لرلاااا ال المولاااا   م المولتااااي    رياااا 

مالف اااوات الطيااا ل مالف يااا ل مال ااا  يفمااا   ت تةااارت ل اااوتر ع رااا  ال   ااا   متط ااا  

القاارا ل  لاارا  لنتتااو  لاا ي ع.  فااو يفماا  المجاا  لااس ع تج ااي    اا  الم اا  مالفقاااو   

 .الف ي ل لج    

 راياااااي القااااارا  ال

 مال ج ي 

 يااااو  لرلاااا ال المولاااا   م المولتااااي م ول  ااااومت لااااع تااتل التر ااااولم مالقسااااع ا  ااااوايف  

الف ساااا   اااار ل المولاااا   م المولتااااي لااااع فضاااا   ئيااااي تاااا تيم ل فياااال ل لاااا  وال لاااا  

 تراتااااه م قااااا  الف ررااااي لجمولااااا   م المولتااااي. ميفمااااا  ا لاااا  وال لااااا  ال  ااااومت لاااااع 

لساااااااوت ال جفااااااا ل 

 الفسو  
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    الفعالية تنفيذ الفعالية

ملااااا ق   تااتل  .ولترالم ذا  ال م اااااي  ولطول ااااايا لاااااوت ل اللالاااااري  الفج نقاااااي   ااااا

 .التر ولم   فع   ا التر ولم  ف  الض ا ل الفن ال ل لف

 يااااو  لرلاااا ال المولاااا   م المولتااااي م ول  ااااومت لااااع تااتل التر ااااولم مالقسااااع ا  ااااوايف  

لماااامن  ول سسااااي  لااااع ال اااار و  مالفيلسااااو  الفنجيااااي الف فياااالل ل اااا تي  ا  الف ساااا 

 .الف    ي   ف  لرم  ال نور لن ال

 ال  تي  ال فج 

 

  المرحلة الرابعة : مرحلة اإلعداد المتقدم )طلبة السنة الرابعة وما فوق(

التر ولم  مي  ر  لم ضفو  ل    الفرمجي ت  و  المول  ام المولتي لجفرام  الةمث السو قي ل 

ي  مت ضف      الفرمجي    و ي  تليسي   فو  

 ر اااااولم اياااااوتل الطول اااااو  ال ولفيااااايي مي ضاااااف   ياااااو   جتاااااي التر اااااولم  لياااااوتل تلااااا   -

الطول اااااو  ال ولفياااااي الفرل  اااااي ما  ااااام  فجااااا  ال ط يااااالا  مالتااااارالم الف جااااا ال   ااااا   

القوالاااي رااا  ل اصاااجي اتالاااوته الطول اااو  مذلاااف إلفماااو  المولااا  رمااارل  ملياااي فااا  مج  اااه 

 و.ال جي

ةياااايي ميفماااا  تنقياااا  ذلااااف لاااا   اااامل ت اااال  جتااااي تفاااا اا ال تالااااو  مالف ااااوتيع التن -

التر اااولم   ماااا   فضاااو   يئااااي ال اااا تيم  م التاااومةي  الف فياااالي  رااا  الفطف فااااو  التنةيااااي 

الفنجياااااي  م ال ملياااااي  متااااا رير الفاااااسن ل اااااع  متن يااااال ع فجااااا    ااااار ل رجاااااوت ع ال جفياااااي 

ي ما   افياااااي رااااا  الفطااااام  ال ولفياااااي الفرل  اااااي  مالف اااااوت ي رااااا  الفااااايتفرا  ال جفيااااا

ال ولفياااي   فاااو يفمااا  ا لااا  وال لااا   ر اااولم   ناااوث  جتاااي التماااول تي   م  ااا  التااارالم 

ا  اااارى  ولطول ااااي  ت ااااوري تلاااا  تقاااا يع امتا  لسااااو  ل راااا  التنااااة ال جفاااا  لاااا   اااامل 

ففاااوال تمااا ير الف اااوتا   ول نجيااا  اإلم اااول  م لااام   و اااي التنااا ث ال جفياااي مال  رلاااي 

 . .مغير و
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 لمرحلة الثانية: مرحلة اإلعداد العام )طلبة السنة الثانية(اطلبة أوال بالنسبة ل

الماااامن الاااا ي     اااا ا ل مجتااااو  السااااسي فاااا ا لاااا  راااا    ايااااي  اااا  فااااو  اتالاااا  ياااا ع ترلااااين 

 اااامل م اااا  تااااع ترلااااين  .  راااا فج  م اااا مت تلاااا ن راااا   ت لقاااارت4.25ال نضاااايريي  ف اااا ل ت

لجمجياااااي لاااا   تااااا   الماااامن الف  اااا  ي لااااا  تساااا ي  1438ا1437الفس ااااار   ال تالاااا  ال ااااو  

 ي فج  السن  ال ول  م ع ي ع ت  ي  ع تل  ل ي ر  الفرمجي ال وليي التر ولم 

 
 الع التر ولم ا لع الر ع الطول  

 ال فوتل مال  ميل فو  الوله    ا را يع    اي  القسو  437101494

 ال فوتل مال  ميل فو  فت هللا    صولن    فت ال ليل ال ت المريع 437105196

 ال فوتل مال  ميل فو  صولن    ر      صولن الطتر 437101422

 ال فوتل مال  ميل فو  فت هللا     وصر    فت هللا ال ةرت 437101545

 ال فوتل مال  ميل فو  فت هللا    فس     تجو  الفسرات 437100955

 ال فوتل مال  ميل فو   ول      س ت    لنف     ليوف 437100250

 ال فوتل مال  ميل فو  فت ال ليل    لنف     فت ال ليل الفسجفو   437103429

 ال فوتل مال  ميل فو    و     فت الفجف    فت هللا    فقي  437100325

 ال فوتل مال  ميل فو    اف    لسي      وي  الفميرت 437101192

تدددل التنسددديد مددد  إدارة بعدددد أ    الحمددددبأجتيددداذ هدددذح المرحلدددة بنجدددا  وهولقدددد قدددام الطدددالب 

برنددددامج مددددن لشددددر  طبيعددددة الدراسددددة بكليددددة العمددددارة والتخطدددديط الدراة االبرنددددامج حيدددد  تددددل 

مواعيددد حيدد  ضدديد الوقددة وكثددرة االعبدداء الدراسددية حتددى يمكددن مرعاتدد  عنددد وضدد  جدددول 

وننتظدددر تصدددفية المجموعدددة مدددن قبدددل البرندددامج الدددى  لطدددالب الكليدددة . ةالمحاضدددرات المخصصددد

 قال للمرحلة التالية )البعد النوعى(. طالب لالنت 6

 المرحلة الثالثة: مرحلة اإلعداد التخصصي )طلبة السنة الثالثة(ثانيا بالنسبة لطلبة 

ملاااافجه  اااا   الفرمجااااي المجتااااي الف  اااا  ي  الاااا ي  ا  اااا ا الفرمجااااي الةو يااااي راااا  ال ااااو  ال تالاااا  

 م ع فج  السن  ال ول ي من  6    ت  ي  ع تل   السو  

 الع التر ولم ا لع لطول  الر ع ا

 ال فوتل مال  ميل فو  مسي     الوله    مسي  الفس  تت 436100743

 ال فوتل مال  ميل فو  لنف      ول     فت ال ليل ال س  خ 436104472

 ال فوتل مال  ميل فو  فت الرمف     امف     لنف  ال توا 436103066

 ال فوتل مال  ميل فو   ال  ااتففر    فت الرمف     فت هللا 436100906

 ال فوتل مال  ميل فو  لنف     مفوا    لنف  النفوا 436105125

 ال فوتل مال  ميل فو  لنف     امف     فت هللا النف ات 436104846
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بالتنسددديد مددد  المرشدددد االكددداديمى علدددى  سدددت ولقدددد تدددل إعدددداد البرندددامج اإلثرائدددى للطدددالب ال

 النحو التالى : 

ة واخدددر  للقدددراءرشددديد عددددد مدددن الكتدددى المتخصصدددة فدددى مجدددالى العمدددارة والتخطددديط ت -1

للتلخددددي  مدددد  تددددرا الحريددددة للطالددددى ألختيددددار الكتددددى المالئمددددة الهتمامتدددد  وميولدددد  

 . لتلخي اللقراءة  الشخصية

ترشددددديد بعددددد  الزيدددددارات الميدانيدددددة التدددددى تناولدددددة اتجاهدددددات معماريدددددة وتخطيطيدددددة  -2

 معاصرة وتراثية.

طدددددالب برندددددامج المتفدددددوقين  الكليدددددة ليدددددتل ادرا مجلددددد  وافقدددددات الحصدددددول علدددددى م -3

 .القادمة ي جاذة الصيفاالصيفى للطالب خالل العملى التدريى بال

فدددتد بددددء اإلعدددداد للتددددريى العملدددى الخدددارجى فدددى صددديف العدددام المقبدددل مدددن خدددالل بددددء  -4

قندددوات تواصدددل مددد  بعددد  الجامعدددات والويلدددات العالميدددة والتنسددديد معودددا السدددتقبال 

 طالب وتدريبول. ال

فدددي عقدددد دورة متقدمدددة فدددى الفوتوشدددوب لطدددالب برندددامج المتفدددوقين بالكليدددة أيضدددا تدددل  -5

 .7/1439/ 8-5الفترة من 

  بشكل كبير على النحو التالى : ستةولقد تل انجاذ البرنامج االثرائى بالنسبة للطلبة ال

  حسين بن اسامه بن حسين المنصوري  -1

 حسين أسامة حسين المنصوري ألسم ا

 436100743 الرقم الجامعى

 4.71 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 
Site Analysis – Edward T. White 
101 Things I Learned in Architecture School – Matthew Frederickل

How Designers Think – Bryan Lawsonل

 تم حضورها  الدورات التي

ل2017وبي برلل–كةمملطل  جر لجطليخبمبلل–لV-Ray جر لبرنج ال

 التدريب العملى

ل كيبلوةم جعلعب هللالطلخرم  لطالويشجر لل

ل علر ضجعل ل2018 جمجلل–ل1439شارمعلطبي ط  
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 محمد بن خالد بن عبدالعزيز الفنتوخ -2

 محمد بن خالد عبد العزيز الفنتوخ األسم 

 436104472 الرقم الجامعى

 4.69 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 
How designers think – bryan lawson 

101 things I learned in architecture school – matthew frederick 

Design and analysis - Several authorsل

 الكتب التي تم تلخيصها

Architecture FORM , SPACE , ORDER – francis d.k.ching ل

Site analysis – Edward t. whiteل

ل الحظمل:لل لمي لطالنياج ل علطليةخمصلبشك لناجئ 

 الدورات التي تم حضورها 

ل2018 جرسلل– جر لفجيجشجبل

ل

 التدريب العملى

ل2018ل-ل1349شارمعلطبي ط ل علر ضجعلل– كيبلطوسلطل   جرل
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 الرحالت الميدانية

ل2017 مو برلل–طل ةسلعب هللالطل جل لل ركز

 

 

 

 عبدالرحمن بن احمد بن محمد العباد -3

 عبدالرحمن احمد العباد األسم 

 436103066 الرقم الجامعى

 4.78 المعدل التراكمى الحالي 

 الدورات التي تم حضورها 

ل2018 جرسلل22)مج لجطح (للadobe illustrator جر ل

ل
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    1438/1439 تقرير اإلرشاد االكادميى للطلبة املتفوقني بكلية العمارة والتخطيط 

 الرحالت الميدانية

ل2017نجف برلل2رحةملل  منملطل ةسلعب هللالطل جلممل

 

 

 

 

 

 عمر بن عبدالرحمن بن عبدهللا الفوزان -4

 عمر عبد الرحمن  الفوزان  األسم 

 436100906 عىالرقم الجام

 4.60 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 
101 Things I learned in architectural school 

HOW DSIGNERS THINK ل

SITE ANALYSIS :EDWARD T WHITE 

 الكتب التي تم تلخيصها

INTERIOR COLOR BY DESIGNل

لكيجبلأوسلطليص م لجلطليشكم لطل  رطن ل
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 رات التي تم حضورها الدو

ل2018 جرسلل PHOTOSHOP , ILLUSTRATOR جر ل

ل

 التدريب العملى

لطبي ط طل علر ضجعل1439-1438ي رمبل طخة لف ل كيبلأوسلطل   جرلصمف

 الرحالت الميدانية

رحةااااملطلاااا ل ركاااازلطل ةااااسلعباااا هللالطل ااااجل لفاااا ل  منااااملطلرمااااج لطلنصاااا لطل رطواااا ل ج ل

1438-1439 

ل
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 محمد بن حماد بن محمد الحماد -5

 محمد حماد محمد الحماد األسم 

ل436105125 الرقم الجامعى

ل4.58 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 
A Vocabulary of Architectural Forms [Edward T. White]ل

لطوسلطليص م لجطليشكم لطل  رطن 

 الكتب التي تم تلخيصها

ل[حجز ل ح  لنجرلعنمن ]ع ةمملطليص م ل علطلب طمملطل لطلناجممل

101 things I learned in architecture school [Matthew Frederick]ل

 الدورات التي تم حضورها 

 2018 جرسلل PHOTOSHOP , ILLUSTRATOR جر ل

ل

 التدريب العملى

لمبلطلي رمبلطل ة  لطلصمن لععلبرم لكةمملطل  جر لجطليخب
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 محمد بن احمد بن عبدهللا الحمدان -6

 محد أحمد الحمدا  األسل 

 436104846 الرقل الجامعى

 4.75 المعدل التراكمى الحالي 

 تل قرأتوا  التيالكتى 

101 Things I learned in architectural school 

Graphic thinkingل

 تل تلخيصوا التيالكتى 

HOW DESIGNER THINKل

ل جلمملف لطل  جر لطالوال ممطلقم لطل 

 تل حضورها  التيالدورات 

 2018 جرسلل PHOTOSHOP , ILLUSTRATOR جر ل

 
 التدريى العملى

ل1439-1438ي رمبل طخة لف ل كيبلوجطع للالويشجرط،لطلان ومملصمف
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 الرحالت الميدانية

 -1438مل تمجي ال  لر ل الفجف فت هللا الفول  ر  ل يسي الريوض ال    ال تال  ا 

 

 

 

رحةااااملطلاااا ل ركاااازلطل ةااااسلعباااا هللاللة رطوااااج،لجطلبحااااج لطلبيرجلمااااملطلنصاااا لطل رطواااا لط ج ل

ل1438-1439

  اااا تي  صااااي     لاااا مفول التر ااااولم اإلفرالاااا    اااا ا ملاااا  الف ماااال لااااه ات يقاااا   الماااامن

 تت لو  هللا. ول سسي  لع تااتل التر ولم  ولطول ي 

 

  4 جتي لرمجي اإلف اا الف ق  تالسسي: بعةالراالمرحلة بالنسبة لطلبة  ثالثا

ال اااو  سطاااوي رااا     لرمجاااي اإلفااا اا ال    ااا ت  الفرمجاااي الةولةااايم اااع المااامن الااا ي  اتفااا ا 

م اااا  تر اااال   ااااو  ع راااا  الفقااااو  ا مل فجاااا  ا  نااااوث ال جفيااااي ميااااة لاااا ر  ا راااا  الفو اااا  

فااااع التااااومةي   ر ااااولم اال  ياااا  لاااا  ا  نااااوث متااااع  ت ل ااااو  ول  اااا   مت ااااوري لقتاااا ل ع راااا  

إلجااارا   نااا ث رااا  لطاااول  لااا  لر ااال الفجاااف فتااا هللا لج تالاااو  مالتنااا ث الت رملياااي الفقااا  

تااتل الف ااااوتيع.  اااا ا  وإل ااااوري لم  اااامي ا  اااارى لاااا   اااارا ل   اااا  متج ي اااا و ممضاااا ت 

م اااع الااا متا  مالااا تم ال جفياااي   وإل اااوري لجااارمم  الفي ا ياااي مال ااا تي  ال فجااا  ال اااي  . 

  ع يؤوالممن ال ول   لف

 الرقل الجامعي االسل اسل البرنامج 

 435100710  ول     فت ال ليل    لنف  النسيس  ال فوتل مال  ميل فو 

 435107515 ل وتت    فت الرمف      جي  الرال  ال فوتل مال  ميل فو 

 435170126 لجفوت    لنف     ي ل  ا   يوت ال فوتل مال  ميل فو 
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 ن محمد الحسينيخالد بن عبدالعزيز ب -1

 خالد بن عبدالعزيز الحسيني األسم 

 435100710  الرقم الجامعى

 4.78 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 
PIANO \   PHILIP JODIDIO 

PEVSNER ARCHITECTURE GUIDES MANCHESTER \ CLARE HARWELL ل

 THOMAS E.LASSWELLل\طالعيبجرط،لطإلنوجنمملف لطليص م لطل   جر ل
لطل  جر لف لطلحضجر لطإلوال ممل/لعب طلقج رلرمحجن 

ل   جعمل علإص طرط،ل  ةملع رطع

 الكتب التي تم تلخيصها
 THOMAS E.LASSWELLل\طالعيبجرط،لطإلنوجنمملف لطليص م لطل   جر ل

لطل  جر لف لطلحضجر لطإلوال ممل/لعب طلقج رلرمحجن 

 الدورات التي تم حضورها 

ل14/7/1439جر ليص م ج،ليننملممللة ان سليرك لطلحصمن لمج لطلخ مسل 

 التدريب العملى
لومي لعق لي رمبلع ة لف لطلصمفلطل قب ل:

ل طخة ل:لف ل كيبلطل رو للالويشجرط،لطلان وممللل   لشارمع

لخجر  ل)لل لمح  لب  ل علطلكةممل(

 الرحالت الميدانية
ل(ل2ل ي ةقملب قررط،ل رطوممل)لطليركمبج،لطلصحممل/ليشمم ل بجن ل   جعمل علطلزمجرط،لطل م طنمملط

 ورش العمل

طنااااا مزطمعل(لماااااج لطلخ ااااامسلل–طلموااااايرميجرلل–جرشااااامليصااااا م لطل ااااارطفمكسل)لفجيجشاااااجبل

لل   لثال لأمج 5/7/1439

 البحثيةنطةة األ
جسلطإلنواااجن ل  رطنماااملطل نيجحاااملعةااا لطلواااةطثااارلطلنرط اااج،لطللاباااج لطلبحااا لطل ة ااا لطل شااايرسلب ناااجطعل 

ل)ل ليح  ل ا لطلنشر(ف ل  منملطلرمج ل لل

 اااعل ركااازلطل ةاااسلعبااا هللاللة رطواااج،لجطلبحاااج للبرناااج ال عااا لطلباااجحثمعلطل قااا  لطلحصاااج لعةااا لاباااج ل اااع
لإل رط لبحج لف ل  ج لإ طر لطل شجرم ل.لطلبيرجلمم
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 مشاري بن عبدالرحمن بن خليف الراشد -2

 مطاري عبدالرحمن الراطد األسم 

 435107515 الجامعى الرقم

 4.71 المعدل التراكمى الحالي 

 الكتب التي تم قرأتها 

لفرطنومسلل–كيجبلعة لطلننسلطلبمئ ل

A Theory of Architecture - Nikos Salingaros 

 الكتب التي تم تلخيصها

لم ملف لطل  جر للة ؤلفل . ح  لطلغج    حجكج لطلبب

لطل  جر لف لطلحضجرهلطالوال م للة ؤلفل .عب طلقج رلطلرمحجن 

 الدورات التي تم حضورها 

ل14/7/1439 جر ليص م ج،ليننملممللة ان سليرك لطلحصمن لمج لطلخ مسل

 التدريب العملى

ل  جر لطلنجخر لي لعق لي رمبلع ة لف لشارلر ضجعلطل جض لف ل كيبلطلزط  للة

لومي لي رمبلخجر  لل   لشارلكج  ل)لل لمح  لطليجرمخل(لف لطلصمفلطل قب ل

 الرحالت الميدانية
(ل2ل   جعمل علطلزمجرط،لطل م طنمملطل ي ةقملب قررط،ل رطوممل)لطليركمبج،لطلصحممل/ليشمم ل بجن   

 ورش العمل

زطمعل(لماااااج لطلخ ااااامسلطنااااا مل–طلموااااايرميجرلل–جرشااااامليصااااا م لطل ااااارطفمكسل)لفجيجشاااااجبل

لل   لثال لأمج 5/7/1439

 األنطةة البحثية

 Solar homeعضاااجلفرمااا ل ج  اااملطل ةاااسلوااا ج للة شاااجركملفااا لطل واااجبقملطل جل مااامل 
Sustainable" 2018ل

  رطنماااملطل نيجحاااملعةااا لطلواااةجسلطثااارلطلنرط اااج،لطلاباااج لطلبحااا لطل ة ااا لطل شااايرسلب ناااجطعل ل
ليح  ل ا لطلنشر()ل لطإلنوجن لف ل  منملطلرمج ل لل

 ااااعل ركااااازلطل ةاااااسلعبااااا هللاللبرنااااج ال عااااا لطلباااااجحثمعلطل قااااا  ل اااااعاباااااج لطلحصااااج لعةااااا ل
لإل رط لبحج لف ل  ج لإ طر لطل شجرم ل.لللة رطوج،لجطلبحج لطلبيرجلمم

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Theory_of_Architecture
https://www.google.com.sa/search?safe=strict&sa=X&biw=1229&bih=587&q=Nikos+Salingaros&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCoytsgoUoKwC4vTU8y1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osAPH5bUDgAAAA&ved=0ahUKEwi8hp3np9raAhWGUBQKHbjJCloQmxMIiQMoATAR
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 سلما  بن محمد بن يوسف ابونيا  -3

و  ا ج فوفااا التر اااولم ملاااع ينضااارلاااع ي طاااومن المولااا   ااامل ال اااو  ال تالااا  لاااع    ااامي 

ول ساااجيفو  الفمج  اااي رضااام فااا  ا   اااوض ل  لاااه ال را فااا    ااام  لجنااا   يج ااال    ال متياااي ام

م ول  اصاااا  ل ااااه ا اااا ى تغت ااااه  1439ا1438لااااع   ايااااي ال  اااا  الةااااو    3.97لي اااا  تلاااا  

اإلجاااارا ا  لاااا  التر ااااولم  .... لاااا لف   صاااا    لاااا ت وا  لاااا  التر ااااولم مساااا   ساااانون  و 

 الف ت ه. 

 

 

 

 تل التقرير بحمد هللا


