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 أحمد بن رشدي بن عبدالرحمن طومان

  بناء. عمارة وعلوم بكالوريوسماجستير تصميم عمراني، ء، بنا أنظمةدكتوراه إسكان و:  التخصص

 م (. 1970هـ ) 1390 الطائفالمملكة العربية السعودية، المولد : 
 

 مية: يعلتالشهادات ال
العماارة  م ، قس سعود بالرياض، كلية العمارة والتخطيط ، جامعة الملكإسكان وأنظمة بناء دكتوراه  هـ 1432ـ 

 يتاا ودور الخلااي  وهااي أور رسااالة دكتااوراه تناااقع تااي جامعاااع المملكااة العربيااة السااعودية   ، وعلااوم الاناااء
من  1073)نشر خار المناقشة تي العدد  مع مرتاة الشرف األولى تقدير ممتازبتخصص العمارة والتخطيط، 

 .(من جريدة الجزيرة 14261، والعدد ملك سعودال رسالة جامعةجريدة 
خطايط  ، قسام الت  ، جامعة الملك سعود بالرياض، كلية العمارة والتخطايط تصميم عمرانيماجستير   هـ 1425ـ 

  التوصية بنشر الرسالة.مرتاة الشرف األولى و تقدير ممتاز معب، العمراني
ة مية بالمدينوتعادر شهادة كلية الحديث بالجامعة اإلسالبكالوريوس )العالية( من دار الحديث بمكة، هـ  1420ـ 

لتعلايم  المنورة، وشهادة كلية أصور الدين بجامعة اإلمام محمد بان ساعود، وكلاك بحساا قارار معاالي وزيار ا       
 هـ . 28/8/1426، وتاريخ: 26/21/29362العالي رقم: 

عماارة  ، قسام ال خطايط كلية العماارة والت هـ بكالوريوس هندسة معمارية، جامعة الملك سعود بالرياض،  1414ـ 
 . وعلوم الاناء

 . ، تقدير ممتازية العامة، ثانوية ثقيف بالطائفهـ الثانو 1407ـ 
 

 : التطويريةوالشهادات الدورات 
، لمعتمادين اقايم، التقيايم العقاارم، مان الهيلاة الساعودية للمقيماين        101 لمانه   ، دورة وشهادة اجتيااز  هـ1439ـ 
 .وساعتي اختاار ساعة تدريا،15
 .لذكيةا، مركز الخاراع ساعاع تدرياية، د. عادالسالم الناجي 6هـ، دورة التفكير الناقد )كورع(، 1437ـ 
تطايا   سااعة تادريا، و  15هاـ، إكماار الارناام  التادرياي للمستشاارين النظاراء تاي التعلايم الجاامعي، )         1437ـ 

 د.ميداني(، عمادة تطوير المهاراع تي جامعة الملك سعو
 ساعة تدرياية، مركز رؤية المحترتين للتدريا.25، تنمية مهاراع مشرتي المشاريع،  هـ1437 -
 أسابيع تدرياية، مركز تنمية القياداع. 7، القائد المتكامل، زيادة االنتاجية،  هـ1436ـ 
 مركز تنمية القياداع.ساعاع تدرياية،  8، إدارة المعرتة،  هـ1435ـ 
 ماس للتدريا. ساعاع تدرياية. 8قدمة تي إدارة ترق العمل، ، مهاراع مت هـ1434ـ 
 .دريايةساعاع ت 4كالة جامعة الملك سعود للمشاريعوحدة الجودة بلمشاريع، ولأساسياع الجودة  هـ ،1432ـ 
 .ساعة تدرياية 20، ، اإلشراف للتدرياPMPدورة إدارة المشاريع االحتراتية  هـ ،1429ـ 
 درياية.ساعة ت 100جامعة الملك سعود، ، spssتحليل الاياناع اإلحصائية بارنام  مكثفة:  دورة هـ ،1429ـ 
 ساعاع تدرياية. 3، ر الذاع، إدارة التدريا والتطويرهـ ، دورة تقدي1428ـ 
 .المطلوب للقاور تي برنام  الدكتوراه TOEFL اجتياز امتحان التوتلهـ ، 1427ـ 
 ساعة تدرياية. 35الرشيد للتدريا واإلعالم،  هـ ، دورة اإلشراف اإلدارم، مركز1426ـ 
 .ساعاع تدرياية 5التطوير والتدريا  إدارةهـ ، دورة اكتشاف الشخصياع، 1424ـ 
 .ساعة تدريايةLeica ،20شركة  Total stationهـ ، دورة الرتع المساحي بواسطة أجهزة 1423ـ 
 .ساعاع تدرياية 5معهد اإلدارة،  ،هـ ، دورة إعداد وكتابة التقارير1422ـ 
  ساعة تدرياية. 15، التعلم السريع، النخاة للتدريادورة هـ ، 1421ـ 
 . ساعاع تدرياية 10، عاة وتن االتصار، قدراع  للتدرياالددورة هـ ، 1421ـ 
 . اعة تدريايةس 60النخاة للتدريا والتنمية،  ،للمديرين التنفيذيين مهاراع اإلشراف اإلداريةدورة هـ ، 1420ـ 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  تعريف شخصي

 هـ 1440
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 ساعة تدرياية. 60، الدار للتدريا، officeمكثفة تي استخدام برام  دورة هـ ، 1419 ـ
 ساعة تدرياية. 15، إدارة الوقت، الغرتة التجارية بالطائفدورة هـ ، 1418ـ 
 ساعة تدرياية. 100، الدار للتدريا، AutoCADو  Autodeskمكثفة تي استخدام برام  دورة هـ ، 1417ـ 
 . ساعة تدرياية 30، إدارة الملفاع، الخطوط السعودية دورةهـ ، 1416ـ 
 رياية.ساعة تد 15، الخطوط السعوديةإدارة التدريا ب، والتعلم السريع دورة تقنياع الذاكرةهـ ، 1415ـ 
 ساعة تدرياية. 35، تن التعامل مع الناس، الخطوط السعوديةدورة هـ ، 1414ـ 
 هـ.1413لى مستوى كلية العمارة والتخطيط لعام ، شهادة ودرع الطالا المثالي ع هـ3141ـ 
 هـ.1412، شهادة ودرع التفوق العلمي بجامعة الملك سعود  هـ1412ـ 

 
 :في مجال التخصص الخبرات العملية

 اناء.أستاك مساعد بكلية العمارة والتخطيط، قسم العمارة وعلوم الهـ وحتى تاريخه، 11/3/1434ـ من 
 .اللجنة اإلشراتية على مصلى الكليةرئيس هـ، 29/1/1439هـ وحتى 29/1/1439ـ من 
 .عضو اللجنة التخصصية لإلسكان والعمارة التقليديةهـ، 28/1/1439هـ وحتى 28/1/1439ـ من 
رة وعلاوم  عضو لجنة تسيير أعمار االعتماد الوطني األكاديمي لقسم العماا ، تاريخههـ وحتى 9/9/1436ـ من 

 . NCAA الاناء بكلية العمارة والتخطيط
ط، وقد حققت المشرف العام على األندية الطالبية تي كلية العمارة والتخطي، تاريخههـ وحتى 1/1/1435ـ من 

 .للسنواع الثالث الماضية على التواليالمركز األور على مستوى الجامعة  بحمد اهلل األندية
 للخدماع الهندسية. تي الجمعية الخيرية استشارم غير متفرغهـ وحتى تاريخه، 1/5/1438ـ من 

ر شااعار االحتفااارئاايس لجنااة اإلعااداد، وتحكايم مسااابقة تصااميم  ه ـ،  11/8/1438ه  ـ وحت  ى 2/1/1438ـ  م  ن  
 .بمرور خمسين عاما على تأسيس قسم العمارة تي كلية العمارة والتخطيط تي جامعة الملك سعود

ة ة تصاميم مسااجد نموكجيا   رئايس لجناة اإلعاداد، وتحكايم مساابق     ه ـ،  11/9/1437هـ وحت ى  9/9/1436ـ من 
 لطلاة أقسام العمارة تي جامعاع المملكة العربية السعودية.

ي عضاو اللجناة االستشاارية تاي م سساة ساليمان عاادالعزيز الراجحا        ه ـ وحت ى تاريخ ه،    21/11/1435ـ م ن  
 الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع.

م سساة  تاي  التحكايم الهندساية،   ورئايس لجاان    غيار متفارغ،   استشاارم ه ـ وحت ى تاريخ ه،    3/11/1434ـ م ن  
 ..سالميةالتابعة لوازرة الش ون اإلو، األعمار الخيرية لعمارة المساجد

بعاة  شاركة المسااجد المتكاملاة، التا   استشاارم غيار متفارغ تاي     ، هـ12/6/1436  هـ وحتى12/5/1434ـ من 
 .لم سسة محمد وعاداهلل إبراهيم السايعي الخيرية

ع استشارم غير متفرغ تي وقف سعد وعادالعزيز الموسى لمشرو، هـ1/2/1439هـ وحتى 1/1/1432ـ من 
 خمس براءاع اختراع لمدينة الملك عادالعزيز للعلوم والتقنية. سجلمصلى المساتر، والمشروع 

 بكليااة وبتكليااف ماان معااالي ماادير الجامعااة: رئاايس وحاادة الجااودةه  ـ، 5/7/1435ه  ـ وحت  ى 5/7/1434ـ   م  ن 
 .الملك سعودجامعة  العمارة والتخطيط،

شااركة سااابك، صااندوق باار سااابك لمااو في  استشااارم غياار متفاارغ تااي  ، تاريخ  هه  ـ وحت  ى 4/3/1434ـ   م  ن 
 ، والمشرف العام على مشاريع الصندوق.الشركة

التعليم، مدير مشروع دراسة المشاريع المتعثرة بوزارة التربية و ، هـ11/3/1434هـ وحتى 9/6/1433ـ من
ع ألسااب ووضا للاحوث والدراساع االستشارية ووزارة التربية والتعليم لدراسة ا عقد بين معهد الملك عاداهلل

 .، ومدة المشروع سنة هجريةالحلور لتعثر مشروعاع الوزارة
 المشروع مكون من أربعة أقسام رئيسة: 

 تقديم حلور عاجلة، واستراتيجية للمشاريع المتعثرة، وآلياع لمنع التعثر الحقا.و. دراسة 
ون إدارة وقع إلكتروني لمتابعة المشاريع التنفيذياة تاي إداراع الماااني وعاددها خمساة وأربعا      سيس مأ. ت

 موزعة تي أنحاء المملكة.
 . مراجعة األدلة واإلجراءاع الحالية، وإنشاء أدلة وإجراءاع جديدة تمنع تعثر المشاريع.
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 يم.. تقديم برنام  تدرياي متكامل لمهندسي ومنسوبي وزارة التربية والتعل
 

لمخطاط  ا إدارة ومادير ، بوكالة الجامعة للمشااريع كاير المهندسين  ،هـ9/6/1433وحتى  هـ12/3/1429من ـ
 ، ومن أهم المشاريع المنجزة تي الجامعة: ، جامعة الملك سعود بالرياضالعام للمدينة الجامعية

ع ما بالتضاامن  علماي  مع االستشارم: خطيا و . عضو لجنة دراسة الحركة المرورية بالمدينة الجامعية
 .أمريكا TEC مكتا

 . المشرف على تنفيذ مشروعاع دراسة الحركة المرورية وشملت مشاروعاع مواقاف متعاددة األدوار،   
ومشروع إنشاء تقاطع الخدماع على الطريا  الادائرم الارئيس للجامعاة، ومشاروع تحساين وتطاوير        

ماع مجموعاة مقااولين بتكلفاة     ، ومشاروعاع طارق ومواقاف ساطحية مختلفاة      الواقف وممراع المشااة 
 .مليون ريار360إجمالية للمشاريع 

 أمريكا. HoK. عضو تري  دراسة المخطط العام للمدينة الطاية مع االستشارم: 
 تري  دراسة بواباع ومداخل ودوراع الجامعة مع االستشارم: عاداإلله المهنا.. عضو 

 egis railديناة الجامعياة ماع االستشاارم     تاي الم وبادائل النقال   . عضو تري  مشروع دراسة القطااراع  
 ترنسا.

م، 80×50م وأبعااد  50. عضو تري  دراساة الخيماة اإلنشاائية لمركاز األميار سالطان الثقااتي بارتفااع         
كأضخم خيماة تاي الشارق األوساط، مان تصاميم االستشاارم األلمااني:          2005والتي صنفت تي عام 

 بودراش.
 لتقييم مصانع مختلفة. بامن قال الجامعة ألور. منتدب عدة مراع 

 على مستوى الجامعة.. عضو تي لجان تحكيم عدة مسابقاع 

 
ع لشاركة عقارياة كاارى بمديناة الريااض لمشاروع منتجا       غيار متفارغ    مستشاار  هـ، وحتى تاريخه،1432ـ من 

 Halcrow، ممثااال للشاااركة أماااام االستشاااارم المصااامم مكتاااا هاااولكرو  2كااام90شااامار الريااااض بمسااااحة 
حة، ووزارة الهيلاة العلياا للسايا   الهيلاة العلياا لتطاوير مديناة الريااض، و     لمشاروع يعتماد مان قاال     األمريكي، وا

 الزارعة ووزارة التجارة.
 

ع مانع الجهني بحاي االزدهاار، وهاو مجما    د. االستشارم والمصمم لمشروع مجمع  هـ1432 -هـ 1429ـ من 
ومسااتويين بمساااحة  م لكاال منهمااا45بارتفاااع  ، مكااون ماان مسااجد بمنااارتين2م10000علااى أرض بمساااحة 

، 2م2350بمسااحة   ، وتيلتاين 2م2400بمسااحة   ، وعمارة سكنية تجارية من تسع وحاداع 2م3500إجمالية 
، وتاام االنتهاااء ماان  مليااون ريااار15 ، وبتكلفااة إجماليااة2م3200بمساااحة  تصااال وقاااعتين 20ة ماان سااومدر

  المشروع.
 

موعاة  المكاتا الهندساية لعمال تصااميم ووثاائ  طار  لمج     متعاون مع عدد من  هـ، وحتى تاريخه،1421ـ من 
دسااية اد دراساااع لمشاااريع بلديااة العيينااة، ودراسااة هن، وماان آخرهااا إعاادماان المشااروعاع الحكوميااة واألهليااة

 .مفصلة لمقر مركز الوتاق التابع لوزارة العمل والش ون االجتماعية
نهاا  دورة اساتفاد م  420وقد قدمت أكثر مان   ، مدرب معتمد لدى عدد من الجهاعوحتى تاريخه هـ1421من  ـ

 ختلفة.ممتدرب تي مجاالع تطويرية  6500أكثر من 
 
 ية: الدراساع التال إلنجازمكتا بدائل للهندسة، بعمراني غير متفرغ  مستشار هـ1429 - هـ1426من  ـ

خدمة على النظامي لتحديث األنظمة والتشريعاع الخاصة بمراكز ال تطوير اإلطارومشروع دراسة .  
 .، الهيلة العليا للسياحةالطرق اإلقليمية

الرؤياة  ، الجازء األور ، مشروع دراسة الرؤية المستقالية للمجلاس الالادم وتطاوير إجاراءاع العمال     .  
  .الالدم ألمانة المنطقة الشرقية المستقالية للمجلس
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طاوير  ت، الجازء الثااني  ، مشروع دراسة الرؤية المستقالية للمجلس الالادم وتطاوير إجاراءاع العمال    . 
 .لعمل المجلس الالدم اإلجراءاع اإلدارية

. إصاادار دلياال عماال المجااالس الالديااة ضاامن ترياا  عماال مكااون ماان: ماان الاادكتور عاااداهلل القاضااي     
 .والدكتور مساعد المسيند، وزارة الش ون الالدية والقروية

 . تنفيذ وإصدار دراسة ورشة عمل أعضاء المجلس الالدم تي الدمام.
 
 :مرحلةوأنجز خالر هذه الالدية الدرعية، تخطيط العمراني بمستشار التصميم وال هـ1429 -هـ 1423من ـ 

تاي   علاى وادم حنيفاة بالتعااون ماع تريا  التصاميم       . التصميم واإلشراف على تنفيذ منتازه ساد العلاا   
 .الهيلة العليا لتطوير مدينة الرياض
 .تي الدرعية الصحي مير سلطاناأل مركز. المشاركة تي اإلشراف على تنفيذ 

 .طري  الملك عادالعزيزتنفيذ اإلشراف على تصميم وال . المشاركة تي
 .االجتماعي . تصميم مركز حي الخزامى والفيصلية

 . 2م50000بمساحة  العام . تصميم منتزه الدرعية
يح األور وترش، والحصور على المركز مسابقة تصميم دواراع الدرعيةالمشاركة بعدة تصاميم تي . 

 .التصميم للتنفيذ تي مواقع مختلفة
 . التصميم واإلشراف على تنفيذ استراحة الالدية.

 التصميم واإلشراف على تنفيذ مجموعة من المشروعاع المتنوعة.المشاركة تي . 
 لجنة وضع المستنداع والوثائ  األساسية لمسابقة مانى بلدية الدرعية. رئيس. 

 قة تصميم مانى بلدية الدرعية.. عضو لجنة تحكيم مساب
 . عضو لجنة مراجعة وتقييم المخطط الهيكلي للدرعية والعمارية والملقا.
 . عضو لجنة إعداد ندوة الشراكة بين األجهزة الالدية القطاع الخاص.

   ."الدرعية المدينة الصحية". عضو لجنة إعداد ندوة 
 مجموعة من الدراساع منها:إنجاز . المشاركة تي 

 . كتاب الرؤية المستقالية لمدينة الدرعية.   
 . دليل ورشة المجالس الالدية.   
 بلدية الدرعية، منجزاع وطموحاع.كتاب .    
 . دليل تنظيم اللوحاع الدعائية.   
 . دليل تنظيم الساحاع التجارية.    
 . دليل تنظيم ترش الطرق.   
 تي الدرعية. أنظمة الاناء. دليل    
 ة الخمسية لالدية الدرعية.. الخط   
 
 لرياض. با ورثة الملك خالد ـ رحمه اهلل ـمهندس معمارم تي مكتا إدارة أمالك  ،هـ 1423ـ هـ 1422 من ـ

 . تركز العمل على الجانا العقارم وإدارة األمالك واألعمار المساحية ألمالك الورثة.
الكاياارة ماان  ر العقااارم للمشااروعاعمجااار التطااوي. ساااهمت هااذه الفتاارة تااي تكااوين خااارة عاليااة تااي  

 أراض ومنشآع.
 نورةالمدينة الممجموعة من األراضي والعقاراع تي وتطوير تسوي  وبيع تثمين . اشتمل العمل على 

 .الرياضن مدينة ومناط  مختلفة موالجايل، الطائف والدمام و
 .القائمة . مارس المكتا إدارة األمالك لمجموعة كايرة من العقاراع

 كايرة لايعها.المساحاع المشاركة تي تخطيط مجموعة من األراضي كاع . ال
 . إعداد دراساع جدوى لمجموعة من المواقع والمشروعاع. 

 . استمر العمل تي حي الرائد بالرياض، ومخطط الخالدية بالجايل المملوكان للورثة.
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 لرياض.. المشاركة تي أعمار الرتع المساحي ألرض المونسية شمار شرق مدينة ا
 . وضع الادائل لشراء أرض تي المنطقة المركزية بالمدينة، واختيار أرض مناساة.

 . وضع التصاميم المعمارية لارج استثمارم تي المنطقة المركزية المدينة.
 . التصميم والتنفيذ المااشر لمجموعة من المشروعاع التجارية.

 
لعديد ا عوأنجز، اع لالستشاراع العمرانية بالرياضمدير تنفيذم تي مركز تكوين ،هـ 1422ـ هـ  1421من ـ 

 من األعمار من أهمها: 
 .2مليون م 2. تطوير وتخطيط حي الرائد بمساحة 

ويااة، علااى تنفيااذ مخطااط الخالديااة السااكني بالجاياال مقاباال القاعاادة الج    . التصااميم واإلشااراف المااشاار 
 2مليون م2.5بمساحة 

 . 2ألف م 50، بمساحة . دراسة جدوى ألرض تي المدينة المنورة
 .2ألف م11. دراسة جدوى ألرض على طري  خريص بالرياض بمساحة 

 .2ألف م20. دراسة جدوى ألرض بجدة، بمساحة 
 تخطيطية مختلفة لوزارة الموصالع )وزارة النقل حاليًا(.تصميمية و. دراساع 

 . تصميم مجموعة من الفلل والقصور الخاصة.
ر مليااون متاا8 يم مشااروع الفنااار السااياحي علااى كااورنيع الاادمام بمساااحة. إعااداد وثااائ  التقااديم لتصاام

 األولى للتطوير العقارم.مربع، لمالكه: شركة 
 .قرويةالدية وال. إعدادا وثائ  التقديم لمشروع المخطط الهيكلي لمنطقة القصيم، وزارة الش ون ال

 لترتيهية.. إعداد الدراسة األولية وتقديم التصور لتطوير مجموعة الاراجون ا
روع تا مكاتا مقتر  مفصل لرئاسة هيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوحيد تصاميم . إعداد 

 الهيلة بالمملكة.
 

 وتم خالر الفترة: ، بالطائف مركز الشرق لالستشاراع الهندسية مدير ترع،  هـ 1421ـ  1417ـ 
 .العمالءكاار إدارة الفرع ومقابلة  .
  .على التنفيذ واإلشراف ،التصميم.
 .والمهندسين من التخصصاع األخرى ،والمكاتا االستشارية ،التنسي  مع الدوائر الحكومية.

 وتيما يلي ناذة عن أهم المنجزاع تي المركز: 
اع . مكتا الطائف ترع لمركز الشرق تاي مديناة الريااض، والمركاز تمياز بأعماار عديادة لاوزارة الادت         

فنادق مشاريع الوالصحية  و السياحية، والترتيهية، المشاريععة من إضاتة إلى مجمووالحرس الوطني، 
 ساكان ع اإلمشااري و مشاريع الانية التحتيةوالمشاريع الصناعية ودارية المااني اإلوالمجمعاع التجارية و
ساكنية،  وصمم ونفذ مجموعة مان الماااني الحكومياة والتجارياة والقصاور والفلال ال      المشاريع التعليمية و

  :أعماله ومن أبرز
 ة على طري  الملك تهد تي الرياض.برج العنود جنوب برج المملكتصميم  .
 .http://www.ecec-sa.com  ويمكن مراجعة موقعه. الدوائية المجموعة مانى .

ارة الء واإلد. تميز العمل تي مكتا الطائف بالقيام الكامل بأعمار اإلدارة وتوزيع العمل ومقابلاة العما  
يرية واإلشراف على تنفيذ عشراع المشروعاع، وقاد صانف مكتاا الطاائف مان قاال       المالية والتطو

   .الالدية بأنه المكتا األور، وتسند له بشكل مااشر المشاريع الكايرة والحساسة
ألصااحاب الفضاايلة القضاااة تيمااا  كمستشااار هندسااي لاه د محكمااة الطااائف اعلااى اعتمااالمركااز ل . حصا 

 القضايا كاع العالقة.يخص 
 م مانى وزارة المالية تي المدينة المنورة.. تصمي

 . تصميم مركز الدعوة واإلرشاد تي مدينة الطائف.
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ال الكر . استشارم لمشروع قرية الكر السياحية، وهي القرية السياحية األشهر بمدينة الطائف على ج
ياك  لتلفركلم ياربط باين المنطقاة العلوياة والتاي تحاوم محطاة ا       5تي الهدا، ومكون من تلفريك بطور 

العمال   والمنطقة السفلية والتي تحتوم على قرية سياحية متكاملة، ويأتي هاذا نجوم، 5وتندق سياحي 
ة إباان  امتدادا لعمل ساب  تي بلدية الطائف بوحدة تطوير الهدا والشفا حياث رخصات المديناة الساياح    

 عملي تي الالدية.
 مخططاته حاسوبيًا تي المنطقة.. إدخار نظام الحاسا اآللي للمكتا ليكون أور مكتا ينجز 

بمكاة   . خالر تترة العمل تي تارع الطاائف أنجازع بحماد اهلل تعاالى الدراساة باالنتسااب لادار الحاديث         
ديناة  هـ بساا االنتقار إلى م 1421/  10 /15وتم ترك العمل تي المكتا تي ومدتها أربع سنواع. 

 ني.الرياض لاللتحاق بارنام  الماجستير تي التخطيط العمرا
 
 .مكتا الدار الهندسي بالطائفنائا مدير  هـ1417 -هـ 1416ـ 

مااا يزيااد علااى خمسااين تاايال وعمااارة، وخمسااة مساااجد، وسااوق  خااالر تتاارة عملااي معااه صاامم تااي المكتااا  .
 أترا ، ومدرسة.تجارم، وصالتي 

صادر  رماة وأ المجاهدين بمكة( التابعة ألمانة منطقاة مكاة المك  شرائع . خطط المكتا أرض الشرائع )مخطط 
 ، قراراع الذرع المساحية

 مجمع مدارس التربية األهلية تي الطائف.واإلشراف على تنفيذ تصميم ال .
كاة  م. التصميم واإلشراف على تنفيذ استراحة مساترين نموكجية تي عدة محطاع وقود على طري  الطاائف  

 )السيل( وطري  الطائف الرياض.
 

)موقعهاااا اإللكتروناااي   ركة الحااارمين للتجاااارة والمقااااوالع تاااي شااا  موقاااع مهنااادس ه   ـ1416 - ه   ـ 1415ـ    
http://www.haramain.co.sa)، علاى شااط    يقاع  المشاروع  ، ووع مدينة الاحيراع تاي أبحار بجادة   مشر

عمل تي تيال مختلفة التصاميم، مالك ومسوق المشروع مجموعة األتندم، وي 900الاحر األحمر، ويتكون من 
 قصرًا، مع رصف وتنسي  الموقع. 30أسند لشركة الحرمين تنفيذ التنفيذ مجموعة من الشركاع، 

 
، والقروياة  لوزارة الش ون الالدية مهندس معمارم تي وحدة تطوير الهدا والشفا التابعة هـ1415 -هـ 1414ـ 

  ، وتضمن العمل:فبلدية الطائتحت إشراف 
ياحيتين، منطقتي الهدا والشفا السا اإلشراف والمتابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الخاص بتطوير . 

حيًا ير المنطقتااين سااياوزارة الشاا ون الالديااة والقرويااة، ويهاادف إلااى تطااوتااابع مااشاارة لااوالمشااروع 
 وعمرانيًا.

ي توضع األنظمة واالشتراطاع العمرانية للترخيص للوحداع السكنية المشاركة ضمن تري  عمل ل. 
 منطقتي الهدا والشفا.

 تخطيط حي سكني نموكجي بمنطقة أم السااع تي جنوب الطائف.عمل ل المشاركة ضمن تري . 
ة . مراجعة وتعديل واعتماد وتارخيص مخططااع ووثاائ  مديناة الكار الساياحية وهاي القرياة الساياحي         

نطقاة  كلام ياربط باين الم   5األشهر بمدينة الطائف على جال الكر تي الهدا، ومكون من تلفريك بطور 
لاى  نجاوم، والمنطقاة السافلية والتاي تحتاوم ع     5التلفرياك وتنادق ساياحي    العلوية والتي تحوم محطة 

 .قرية سياحية متكاملة
 

بع مهناادس إشااراف مقايم مااع مكتااا الشااال الهندسااي تاي مشااروع القريااة اإلنسااانية التااا   ه  ـ1415 -ه  ـ 1414ـ   
فى لاى مستشا  ويحتاوم ع  2م 60،000مشروع القرية اإلنساانية بمسااحة موقاع    ولجمعية الار الخيرية بالطائف. 

د إضاااتة إلااى المسااجلعجاازة، وسااكن أطااااء وسااكن طايااااع ومانااى إدارم، وأربعااة بناياااع لسااكن كاااار الساان وا 
 تنسي  الموقع.أعمار و
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 .)أثناء تترة دراسة الاكالوريوس( هـ ، 1414ـ  1409ـ 
 .مقرر اللجان الطالبية تي كلية العمارة والتخطيط. 
 ود.ة التدريس تي إسكان أعضاء هيلة التدريس بجامعة الملك سعالمشرف على لجنة أبناء أعضاء هيل. 

 . المشرف على حلقاع تحفيظ القرآن الكريم بإسكان أعضاء هيلة التدريس بجامعة الملك سعود.
 عضو جوالة جامعة الملك سعود.. 

 ضمن برنام  تشغيل الطالب. ،. مو ف تي عمادة ش ون الطالب، قسم الوثائ 
 

 ت:المؤتمرات والندوا

  رويااة، وزارة الشاا ون الالديااة والق : عم  ت تط  وير الت  دريت عل  ى تطبي  ا    ود البن  ا  الس  عودي    ورش  ة
 هـ.1439مشارك، الرياض، 

         حات  ت، دواتورشة العمت األول ى: اسك كان التنم وي والش را ة م م الجمعي ات الخيري ة، واالي ات واأل
 هـ1439ة، الرياض، رئيس جلساإلسكان أ. ماجد الحقيل، المشاركة ك رعاية معالي وير

  :ورقاة عمال   ب، مشااركة  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقاة المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيت
 هـ15/7/1439بعنوان: اإلعاقة والنقل، برنام  الوصور الشامل تي جامعة الملك سعود. 

     :ك تااي فااوزان، مشااار جامعااة الاادمام وجااائزة عاااداللطيف ال   الم  ؤتمر الع  المي األول لعم  ارا المس  اجد
 م.2016هـ، 1438معرض الم تمر بمشروع المعايير التصميمية للمساجد. 

      ،بياع األور روزارة الشا ون االجتماعياة، الخاار،     ملتقى أفضت الممارك ات ف ي تنمي ة الم وارد المالي ة 
 هـ. ممثل لراعي الملتقى: وقف سعد وعادالعزيز الموسى.1437

 م.2013 ،هـ 1435هيلة العامة للسياحة، المدينة الناوية، صفر ، الملتقى التراث العمراني الوطني 

 ،ملكة رياض، المجامعة الملك سعود، ال ،كلية العمارة والتخطيط مؤتمر التقنية واالكتدامة في العمران
العربياااة الساااعودية، مشااااركة باحاااث بعناااوان: مفهاااوم التصاااميم المساااتدام، ودوره تاااي تساااهيل اماااتالك   

 م. 2010هـ،  1431المسكن.

 الريااض، المملكاة   الهيلاة العاماة للساياحة    اسك ممية،  الدول في العمراني للتراث األول الدولي المؤتمر ،
 م. 2010هـ، 1431العربية السعودية، مشاركة باحث. 

 لمملكاة  ا، الريااض،  ، جامعة الملك سعودالمؤتمر العلمي الثاني لطمب وطالبات التعليم العالي بالمملكة
زارة ية، مشااركة باحاث بعناوان: مقارناة المعاايير التخطيطياة للمسااجد الصاادرة عان و         العربية الساعود 

 م. 2011هـ،  1432الالدية والقروية وأمانة مدينة الرياض، واستخالص عناصر المعايرة. 

 ،ساعودية،   لعربياة ال االهيلة العامة للسياحة واآلثار، جادة، المملكاة    ملتقى التراث العمراني الوطني األول
 م. 2012هـ،  1433اركة باحث. مش

 ةاع المملكا على مساتوى منااط  ومحاتظا    اللقا  السنوي للقطاعات الهندكية بوزارا التربية والتعليم ،
لتربيااة دراسااة المشاااريع المتعثاارة بااوزارة ا، المملكااة العربيااة السااعودية، مشاااركة باحااث بعنااوان: تاااوك

 م.2013هـ، 1434. والتعليم
 
 

 ورش العمتحضور ضرات والمحاتقديم الدورات و

  دورا محترف إدارا المشاريم تقديمPMP،  ساعة(36) أيام، بواقع أربع ساعاع لكل يوم عشرةلمدة ،
إلاااى  هاااـ25/2/1440 ،كلياااة الدراسااااع التطايقياااة وخدماااة المجتماااع، جامعاااة الملاااك ساااعود      ظااايم نبت
 .هـ7/3/1440

  عاع واقع أربع سابلمدة خمسة أيام،  ،هنيةالسممة والصحة المبعنوان:  دورا لضباط األمن العامتقديم
 ماان،، ومكااان انعقاااد الاادورة تااي مدينااة تاادريا قااوى األ معهااد الملااك ساالمان للتاادرياظاايم نبتلكاال يااوم، 

 .هـ5/7/1439إلى  هـ1/7/1439
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 لس   ريحة، تق   ديم محاض   را بعن   وان: تقي   يم تجرب   ة ت   رميم المس   اجد الترا:ي   ة الثم:   ة ف   ي الدرعي   ة: ا
والجمعياة   بتظايم الهيلاة العاماة للساياحة والتاراث الاوطني،       ، في مس جد الظ ويهرا،  الظويهرا، الدواكر

 هـ11/7/1439السعودية لعلوم العمران/ 

   لاناااء ، شااركة مشااورة االمش  اريم الهندك  ية للجه  ات ري  ر الربحي  ة، الي  ر  والتح  ديات ت: ورش  ة عم
 .هـ30/7/1437الخار: الهندسية، 

  للجمعيااة الخيريااة للخاادماع الهندسااية. الرياااض، محاارم       : صااناعة الخطااة االسااتراتيجية  ورش  ة عم  ت
 هـ.1437

 :لدياة  كود الاناء السعودم للمختصاين مان منساوبي الاوزارة واألمانااع، وزارة الشا ون الا       ورشة عمت
 م، متحدث رئيس تي الجانا المعمارم.2015هـ ، 1436شعاان،  1 –رجا  29والقروية، الرياض، 

 نااط   صميم المساجد تي المدن الصناعية، هيلة المادن الصاناعية وم  مناراع مدن لمناقشة ت ورشة عمت
 هـ.3/2/1436التقنية، مقر الهيلة، الرياض، 

 هـ.1435دسية، الظهران، تندق دبل ترمدليل معايير المساجد، مشورة الهن ورشة عمت 

  س القضااايا االسااتراتيجية الخاصااة بإعااداد الخطااة االسااتراتيجية للمركااز الخياارم، ماارا         ورش  ة عم  ت
 م.2014هـ، 1435لالستشاراع، تندق الماريوع، الرياض، 

 التحليااال االساااتراتيجي الخااااص بإعاااداد الخطاااة االساااتراتيجية للمركاااز الخيااارم، ماااراس   ورش   ة عم   ت
 م.2013هـ، 1434لالستشاراع، تندق الماريوع، الرياض، 

 مية ش ون اإلساللمناقشة النموكج األور تي م سسة مساجدنا، بحضور سعادة نائا وزير ال ورشة عمت
 م.2013هـ، 1435واألقاف، د. عادالمحسن آر الشيخ، 

 هـ،  1434، الرياض، المملكة العربية السعودية، وقف الموسى ،ورشة تر يز لصيارة معايير المساجد
 م. 2013

 م. 2013هـ،  1434، ، تاوكورشة عمت لدراكة المشاريم المتعثرا في وزارا التربية والتعليم 

  الربيعاة،   أدارهاا معاالي وزيار التجاارة  د. توتيا       ،مع ايير المس اجد  يارة إط ار ع ام ل  ص  ورشة تر ي ز ل
 م. 2013هـ،  1434، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدعم من م سسة السايعي )ماسك(

     لكاة  الريااض، المم ، اللجناة التوجيهياة برئاساة شا ون الحارمين،      ورشة عم ت لمناقش ة توك عة المط اف
 م. 2013هـ،  1434ية، العربية السعود

   الشا ون   وزارة، تطوير مرا ز الخدمة ومحطات الوق ود عل ى الط رل الس ريعة    ورشة تر يز لمناقشة
 م. 2013هـ،  1434الرياض، المملكة العربية السعودية، الالدية والقروية، 

 
 
 

 في مجال العمت الخيري:الخبرات 
 

لاى  ، كانت المشاركاع تي خاارج أوقااع العمال ع   خيرمعلى اقتطاع جزء من الوقت تي العمل ال بداتع الحرص
 النحو اآلتي:

ية " التحليال االساتراتيجي" والخاصاة بمشاروع تطاوير الخطاة االساتراتيج       مشاركة تي ورشة عمال   هـ1435ـ 
 .، بمدينة الرياض،بفندق الماريوعهـ05/03/1435 :للمركز الخيرم، وكلك يوم االثنين

 
بوقااف السااايعي بحضااور معااالي وزياار   " والخاصااة معااايير المساااجد "مشاااركة تااي ورشااة عماال   ه  ـ1434ـ   

 تي مقر شركة السايعي )ماسك(. هـ ، بمدينة الرياض،10/11/1434 االثنين:، وكلك يوم التجارة
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 الخمايس ، وكلاك ياوم   وقاف الموساى  " والخاصة بمشروع معايير المساجد" مشاركة تي ورشة عمل  هـ1433ـ 
 الهوليدم إن.نة الرياض،بفندق هـ ، بمدي10/03/1433بتاريخ 

 
 مااع جمعيااة تحفاايظ القاارآن الكااريم تااي الرياااض والدرعيااة والطااائف     متعاااونوحتااى تاريخااه  ه  ـ1405م  ن ـاا 

 وجمعياع خيرية أخرى، من خالر المهام التالية:
 دراساااة حلقااااع إساااكان أعضااااء هيلاااة التااادريس بجامعاااة الملاااك ساااعود خاااالر تتااارة  مشااارف علاااى. 

 الاكالوريوس.
 الدوراع الصيفية بجمعية الدرعية على مدى ثالث سنواع متتالية. ك تي هيلة تدريسمشار. 

 تعليمي بجمعيتي الطائف والرياض. . مشرف
ية ، وتاام ماان خااالر الوحاادة إنجاااز اللقاااءاع الساانو بجمعيااة الطااائف عضااو وحاادة التطااوير والمتابعااة . 

المملكااة، مااع وضااع محاااور  لمعلمااي القاارآن علااى مسااتوى الطااائف واستضاااتة اللقاااء علااى مسااتوى   
 ج الماذكرة والمشاركة تي تقييم الاحوث المقدمة وإخرا ،واشتراطاع المسابقة العلمية المصاحاة للقاء

 الشاملة لألبحاث الفائزة ونشرها تي مختلف القنواع المعنية.
ب . المشاااركة تااي تصااميم وتنفيااذ الاادوراع التدريايااة واللقاااءاع التطويريااة لمعلمااي ومشاارتي وطااال     

 الحل .
 . تصميم وإعداد وتقديم دورة التعريف بعلم التجويد وإلقائها تي عدة مناط  من المملكة.

 . تقديم االستشاراع الهندسية لجمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية تي الدرعية.
 . تقديم االستشاراع الهندسية لمكتا توعية الجالياع تي الطائف.

 
 

 : اديميةالخبرات األ
 خطيط.أستاك مساعد بقسم العمارة وعلوم الاناء بكلية العمارة والت هـ وحتى تاريخه،11/3/1434ـ من 

كلياة   تي تخصص العمارة وعلوم الاناء تي هملتح  بارنام  الدكتورا  هـ،23/2/1433وحتى  هـ1427من  ـ
يااد ماان  خااالر هااذه الفتاارة المشاااركة تااي العد    ، وتاام العمااارة والتخطاايط بجامعااة الملااك سااعود تااي الرياااض     

 .المحاضراع لطلاة كلية العمارة والتخطيط، وطلاة كلية الهندسة
 معيد تي كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود. هـ،1425هـ ـ 1421من ـ 

يلاة  هماع أعضااء    حاضار مستمر بالمشااركة كم العمل وبارنام  الماجستير تي جامعة الملك سعود  لتحاقمنذ اال
، وتاي قسام   كاتاة المساتوياع تاي قسام العماارة وعلاوم الانااء        ر هذه الفترة تدريسوتم خالتي الكلية، التدريس 
، ماع  ومشاروعاع التخارج والمشاروعاع األخارى     ، بماا تاي كلاك ماواد األساس المهااراع      العمراناي  التخطيط

 .المشاركة تي لجان العمل المختلفة تي الكلية
 
 

 اسنتاج العلمي:
ز عاايير تصاميمية شااملة للمسااجد، تجرباة وقاف ساعد وعاادالعزي        منهجياة مقترحاة لوضاع م    دراسة:هـ 1439ـ 

 .جازان، جازانمقاور للنشر تي مجلة جامعة ، الموسى نموكجا
 

ورقاااة عمااال بعناااوان: اإلعاقاااة والنقااال، برناااام  الوصاااور الشاااامل تاااي جامعاااة الملاااك ساااعود.      ه   ـ: 1439ـ    
 .لك سلمان ألبحاث اإلعاقةمركز الم، الم تمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل: هـ15/7/1439

المملكاة   جامعاع دراسة: دراسة مقارنة للخطط الدراسية لمرحلة الاكالوريوس تي أقسام العمارة تيهـ 1437ـ 
 .أم القرى، مكةمقاور للنشر تي مجلة جامعة ، العربية السعودية

ي مجلاة  تا مقااور للنشار   ، المملكاة العربياة الساعودية    جامعااع  دراسة: توجهاع التعليم المعمارم تيهـ 1437ـ 
 .جازان، جازانجامعة 
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ياه وسالم،   تطور العناصر الداخلية للمسجد المعاصر، مقارنة بمسجد رسور اهلل صلى اهلل علدراسة: هـ 1436ـ 
عزيز تاي  الملك عادالجامعة مجلة ، مقاور للنشر تي وأثرها على مرحلة التصميم: مدينة الرياض كحالة دراسية

 جدة.
صال  )ح كتااب: مهااراع الرسام المعماارم، لطاالب السانة األولاى بكلياة العماارة والتخطايط.           تاأليف هـ 1435ـ 

هاـ،  30/7/1435الكتاب على دعم وكالة الجامعة للدراساع العليا والاحث العلمي، عمادة الاحث العلمي بتاريخ 
 وهو اآلن قيد التحكيم(.

حة، الهيلاة العاماة للساايا   راناي الاوطني،  ملتقاى التااراث العم تاي   باه  متحادث وومنشااور بحاث محكام    ه ـ، 1435ـ   
الاجياارم  دراسااة نقديااة، للعناصاار المعماريااة التراثيااة الخارجيااة، تااي حاايالمدينااة الناويااة بورقااة عماال بعنااوان: 
 بمشروع تطوير الدرعية التاريخية.

 إعداد وثيقة نمذجة مشروع: مصلى المساتر، لوقف سعد وعادالعزيز الموسى. هـ،1434ـ 
 لوقف سعد وعادالعزيز الموسى. أعداد وثيقة معايير المساجد،مشترك:  عمت هـ،1433ـ 

لالدية امقارنة المعايير التخطيطية للمساجد الصادرة عن وزارة بعنوان: بحث محكم ومنشور هـ،1432ـ 
 ي لطالببحث مقدم ومحكم للم تمر الثان، الرياض، واستخالص عناصر المعايرةوالقروية وأمانة مدينة 

  العليا، جامعة الملك سعود.الدراساع 
 
مجلة الايان  من 289بحث منشور على العدد  لدراساع االستشراقية تي العالم اإلسالميةادراسة:  ،هـ1432ـ 

 هـ.1432لعام 
 
يان لعام من مجلة الا 270دراسة: المراكز الاحثية للم سساع الدعوية، بحث منشور على العدد  ،1431ـ 

 هـ. 1431
 
شيد ن خالر ترمالتصميم المستدام، تكرة ماتكرة لتقليل تكلفة المسكن بعنوان:  محكم ومنشوربحث  هـ،1430ـ 

 عود.، بحث مقدم ومحكم للم تمر األور لطالب الدراساع العليا، جامعة الملك سالتصميم المعمارم
 
ث محكم بح، ، مفهوم التصميم المستدام، ودوره تي تسهيل امتالك المسكنورقة عمل بعنوان:  ،هـ1430ـ 

مارة لية العومنشور تي سجل م تمر: التقنية واالستدامة تي العمران، جامعة الملك سعود، كومقدم ومجاز 
 والتخطيط.

 
 
 الرياض،قرآن بدراسة: معلمو الحلقاع  الواقع والتطلعاع، بحث مقدم للجمعية الخيرية لتحفيظ ال هـ،1429ـ 

عه: تي حي الوادم بشمار الرياض وموق ر والتدرياوأسفر بحمد اهلل عن إنشاء مركز نورين للتطوي
http://www.norayn.org.sa/t/  . 

 
، األراضي تي مخططاع تقسيماعرسالة الماجستير بعنوان: تقييم المعايير التخطيطية للمساجد  هـ،1425ـ 

 ر.محفو ة بمكتاة الملك تهد الوطنية، وحازع على تقدير امتياز مع مرتاة الشرف وتوصية بالنش
 
( من دار لوريوس، دراسة: الحلقاع القرآنية، الواقع والطموحاع، بحث التخرج لدرجة العالية )الاكاهـ1420ـ 

ن مر عن عدد وأسف الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وقد تانته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف
 المشاريع.

 
 العنوان:  
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 الدرعية، حي سمحان، شارع حارثة بن عدم.الوسطى، الرياض،  المملكة العربية السعودية، المنطقة
 

 toman222@hotmail.com : البريد اسلكتروني
 0503497528 : جوال أكاس
 0553497528 :     1جوال بديت  
 0556116175 :     2جوال بديت  

 01 4696596 : هاتف :ابت        
 4695739 : فا س

 
 اهلل الموت و


