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 السيرة الذاتية

 
 

 د. ثامر بن حمدان جابر املورعي الحربي :االسم

 أستاذ العمارة املشارك

 قسم العمارة اإلسالمية

 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

  

  :املؤهالت العلمية

 . هـ1403جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام بكالوريوس عمارة من  -

 . هـ1409دكتوراه في العمارة ) إسـكان( من جامعة نيوكاسل أب انتين ببريطانيا  -

  :الخبرات الوظيفية 

 بقسم العمارة اإلسالمية بجامعة أم القرى عام  -
ً
 . هـ1403معيدا

 . هـ16/2/1410أستاذ مساعد بقسم العمارة اإلسالمية  -

 .هـ16/2/1415بقسم العمارة اإلسالمية أستاذ مشارك  -

 لقسم العمارة اإلسالمية عام  -
ً
 . هـ1411رئيسا

 لعمادة القبول والتسجيل لشئون التسجيل من عام  -
ً
 . هـ1417هـ إلى 1412وكيال

 على نادي الجوالة بعمادة شئون الطالب من  -
ً
 . هـ1415هـ إلى 1411مشرفا

 لقسم البحوث العمرانية بمركز أبحاث -
ً
 . هـ1419هـ وحتى 1417الحج من  رئيسا

 لقسم العمارة اإلسالمية من عام  -
ً
هـ 1413عضو مركز بحوث العلوم التطبيقية والهندسية ممثال

 . هـ1417إلى عام 

 لكلية الهندسة والعمارة اإلسالمية من عام  -
ً
هـ الىعام 1416عضو املجلس العلمي للجامعة ممثال

 . هـ1420
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 لعمادة الدراسات العلي -
ً
 . هـ22/5/1422إلى  1419ا ومن وكيال

 . هـ22/5/1422عميد للدراسات العليا من  -

 0 1422من عام   أمين مجلس الجامعة -

 . ه1429الى 1428من عام  الباحةامين مجلس جامعة  -

 . ه1431الى  1429عام   من الباحةلجامعة  يمبن املجلس العلمأ -

 من -
ً
 .1431هـ الى 7/3/1429  عميد ملعهد خادم الحرمين الشريفين اعتبارا

 هـ2/4/1435( و حتى تاريخ 7/12/1431وكيل الجامعة للشؤون التعليمية اعتبارا من ) -

 . هـ وحتى اآلن2/4/1435وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي اعتبارا من تاريخ  -

  

  :اللجان العلمية والعضوية

 (.عضو في اللجنة الفنية ملراجعة وتحكيم مشروع الجامعة الجديدة )جامعة أم القرى بالعابدية .1

 . عضو في اللجنة الدائمة لالنتقال من نظام الساعات إلى نظام اليوم املعتاد بالجامعة .2

 . عضو في لجنة منسقي الكليات وعمادة القبول والتسجيل .3

 . مركز أبحاث الحج –املشاعر املقدسة  عضو في اللجنة العلمية لندوة السالمة في .4

 . جامعة أم القرى  –عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الهندس ي السعودي الخامس  .5

 عضو في اللجنة العلمية لفحص الكتب في املعرض الدولي األول للكتاب بجامعة أم القرى  .6

 . عضو في الجمعية السعودية لعلوم العمران .7

البناء الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية من عام  هيئة تحرير مجلة تقنية فيعضو  .8

 هـ و حتى اآلن1426

الباحثين من عام  ومساعدياللغات  مدرس ياللجنة الدائمة لشئون املعيدين و املاضرين و  فيعضو  .9

 هـ و حتى اآلن1422

 2/4/1435هـ إلى 1422اللجنة الدائمة لالبتعاث و التدريب من عام  فيعضو  .10

 هـ2/4/1435هـ و حتى 1422جنة تأخر النتائج من عام ل فيعضو  .11

 املسائيعلى برنامج الدراسات العليا  ةاإلشرافياللجنة  فيعضو  .12

 هـ وحتى اآلن1435رئيس املجلس العلمي من عام  .13

 . هـ وحتى اآلن1435رئيس اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب من عام  .14

 . هـ وحتى اآلن1435رين من عام رئيس اللجنة الدائمة لشئون املعيدين واملحاض .15

 . هـ وحتى اآلن1435للكراس ي العلمية من عام  يةاإلشرافرئيس اللجنة  .16

 .هـ وحتى اآلن1435رئيس لجنة التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من عام  .17
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  :الندوات واملحاضرات

 . هـ1401املدينة املنورة  –ندوة املدن العربية اإلسالمية  -

 . هـ1414القاهرة  –جامعة األزهر  –املؤتمر الهندس ي الدولي الرابع  -

 . هـ1413مكة بناء وتقدم  –ندوة الجمعية السعودية لعلوم العمران  -

 . هـ1416جامعة امللك عبدالعزيز  –املؤتمر الهندس ي السعودي الرابع  -

 . هـ1416جامعة أم القرى  –ندوة صيانة املباني واملنشآت العامة والطرق  -

 . هـ1418جامعة امللك سعود  –ندوة تأصيل العمارة املحلية في التعليم العمراني  -

الندوة األولى للقبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون بدول  -

 . هـ1416الخليج العربي 

 . جامعة أم القرى  –مركز أبحاث الحج  –ندوة اإلعالم في الحج  -

 . جامعة أم القرى  –مركز أبحاث الحج  –ندوة اإلسكان  -

 . جامعة أم القرى  –مركز أبحاث الحج  –ندوة السالمة في املشاعر املقدسة  -

 . هـ1419 –أستراليا  –ملبون  –جامعة دايكن  –مؤتمر الجامعة والتراث  -

لعامة وزارة االشغال ا –ندوة االبداع والتميز في النهضة العمرانية باململكة العربية السعودية  -

 . الرياض –واإلسكان 

 هـ1422–ندوة البيئة العمرانية ملكة املكرمة و املدينة املنورة و تحديات املستقبل  -

 هـ1423 –املعادن   جامعة امللك فهد للبترول –املؤتمر الهندس ي السعودي السادس  -

 1427ندوة الدراسات العليا و خطط التنمية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -

ندوة الدراسات العليا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )التنسيق و التعاون(  -

 هـ1427جامعة امللك فيصل 

  

  :املواد التي قام بتدريسها

 1البناء والتشييد  -

 2البناء والتشييد  -

 اإلسكان -

 التخاطب البصري  -

 1تدريب صيفي  -

 2تدريب صيفي  -

 2استديو )تصميم معماري(  -

 3)تصميم معماري( استديو  -

 4استديو )تصميم معماري(  -
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 5استديو )تصميم معماري(  -

 6استديو )تصميم معماري(  -

 10استديو ) تصميم معماري(  -

 مشاريع التخرج ىإشراف عل -

  

  :األبحاث العلمية

 . العمارة في مكة املكرمة واملدينة املنورة بين القديم والحديث -

 .الجديدة والتجمعات السكانية باململكة العربية السعوديةالقيم اإلسالمية واالجتماعية باملدن  -

 . االتجاهات املعمارية في جدة وأثرها على العمارة املحلية -

 االتجاهات املعمارية والتخطيطية لجامعات اململكة العربية السعودية وأثرها على العمارة املحلية -

 . هـ1411إسكان املعتمرين لشهر رمضان  -

 املحلية في جنوب الجزيرة العربية تأصيلها وطرق املحافظة عليها مالمح وسمات العمارة -

 . التراث العمراني بمدينة ينبع وطرق املحافظة عليه -

إعداد دراسـة حصر ووصف نماذج إلسكان الحجاج و املعتمرين لعدد من الشوارع  في املشاركة -

الحج ـ جامعة  ألبحاثالرئيسية باملنطقة املركزية بمكة املكرمة ) معهد خادم الحرمين الشريفين 

 هـ1421أم القرى ( 

مة )مركز فقيه إعداد دراسـة لتقدير نسبة السكن الدائم باملنطقة املركزية بمكة املكر  فياملشاركة  -

 هـ1420و التطوير ـمكة املكرمة (  لألبحاث

 فيإعداد دراسـة ميدانية لعدد الوحدات السكنية الشاغرة و املعدة إلسكان الحجاج  فياملشاركة  -

 (و التطوير لألبحاثهـ )مركز فقيه 1420هـ ،1419عام  موسمي

باملنطقة املركزية ضمن  تيرياتالكافإعداد دراسـة ميدانية لحصر اعداد املطاعم و  فياملشاركة  -

 هـ1419و التطوير(  األبحاثاألول بمكة املكرمة )مركز فقيه  الدائري نطاق الخط 

حول املسجد الحرام  العمرانيإعداد دراسـة لتحليل و تقويم بعض جوانب التكوين  فياملشاركة  -

 هـ1417و التطوير(  لألبحاثبمكة املكرمة )مركز فقيه 

 


