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أستاذ مساعد ،وكيل كلية العمارة والتخطيط للشؤون االكادميية ،جامعة امللك سعود
العنوان :ص.ب 84775 :الرايض  77847اململكة العربية السعودية
مبىن رقم  - 23الدور الثاين  -مكتب رقم  | 3712اهلاتف1777424817 :
بريد إلكرتوينwaalzamil@ksu.edu.sa :
املوقع اإللكرتوين
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المؤهالت العلمية
دكتوراه الفلسفة في التخطيط الحضري والسياسات البيئية
كلية الشئون العامة ( ،)BJML SPAقسم التخطيط الحضري والسياسات البيئية ( ،)UPEPجامعة جنوب
تكساس ( ،)TSUهيوستن ،تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية :من 2346/9/62هـ إلى 2342/6/62هـ;
الموافق 6122/8/62م إلى 6123/26/24م.
عنوان االطروحة :تطوير آليات لبرامج دعم اإلسكان الميسر في المملكة العربية السعودية.

2014

ماجستير في التخطيط المجتمعي
كلية التصميم والعمارة والفن والتخطيط ( ،)DAAPقسم التخطيط ( ،)SOPجامعة سينسيناتي (،)UC
أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية :من 2341/21/4هـ إلى 2346/2/5هـ; الموافق  6119/19/64إلى
6121/26/22م.
عنوان الرسالة :تقييم تجارب الحكومات في التعامل مع المستوطنات العشوائية في الشرق األوسط.

2010

ماجستير العلوم في التصميم العمراني
كلية العمارة والتخطيط ،قسم التخطيط العمراني ،جامعة الملك سعود ( ،)KSUالرياض :من 2364/7/7هـ إلى
2362/5/22هـ; الموافق 6115/2/28 -6116/9/23م.
عنوان الرسالة :دراسة مقارنة ألنماط األحياء العشوائية.

2005

بكالوريوس العلوم في التخطيط العمراني مع مرتبة الشرف
كلية العمارة والتخطيط ،قسم التخطيط العمراني ،جامعة الملك سعود ( ،)KSUالرياض :من 2327/5/6هـ
إلى 2366/4/63هـ; الموافق 2992/9/23م 6112/2/22 -م ،مع مرتبة الشرف من الدرجة الثانية.

2001

التاريخ الوظيفي
 وكيل كلية العمارة والتخطيط للشؤون األكاديمية ،جامعة الملك سعود منذ 2347-5-6هـ الموافق 6122/6/22م.
حتى اآلن.
 عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) في قسم التخطيط العمراني ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود منذ
 2342-7-28الموافق 6125/5/7م .حتى اآلن.
 مدرس مساعد (معيد) ،قسم التخطيط العمراني ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض:
2366/7/29هـ الموافق 6112/9/2م ،إلى 2369/2/5هـ الموافق 6118/2/23م.

اإلهتمامات البحثية
 اإلسكان واإلستيطان البشري Housing and Human Settlements
 تخطيط المجتمعات العمرانية Community Planning
 التخطيط الحضري Urban Planning

المنشورات والمؤلفات
 .2الزامل ،وليد ،الشهري ،زاهر ( .)6127تجربة احياء وتأهيل قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة .ملتقى العمران
السياحي في المناطق الجبلية .الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية
والمعهد العربي إلنماء المدن وأمانة منطقة عسير .ابها 69-68 :ذو الحجة 2348هـ الموافق  61-29سبتمبر 6127م.
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 .6حيدر ،عصام ،الزامل ،وليد ( .)6127تصميم المسكن المستقل بناء على العوامل المؤثرة في مساحته ومكوناته
من وجهة نظر المستخدمين .مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية.
3. Alzamil, W. (2016). Evaluation of Affordable Housing and Subsidy Programs in Saudi
Arabia.Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic.
4. Alzamil, W. (2013). National Priority List Superfund Sites in Houston. Research Week (p. 2).
Houston: University of Texas Southern.
5. Alzamil, W. (2011). The Experiences of Governments in Dealing with Squatter Settlements.
Saarbriicken: LAP LAMBERT Academic.
 .2الزامل ،وليد ( .)6115دراسة مقارنة ألنماط األحياء العشوائية ،مكتبة األمير سلمان ،جامعة الملك سعود :الرياض.

األعمال األكاديمية
 عضو مركز البحوث بكلية العمارة والتخطيط.6122 ،
 عضو لجنة شئون المعيدين والمبتعثين في قسم التخطيط العمراني ،جامعة الملك سعود ،الرياض.6122 :
 نائب رئيس لجنة امتحان القبول بكلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.6122 ،
 رئيس لجنة التسجيل بكلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.6122 ،
 رئيس لجنة تصحيح تقارير التدريب العملي بكلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.6122 ،
 رئيس لجنة التدريب ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض.6122 :
 منسق برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بكلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.6122 ،
 رئيس اللجنة التأديبية في کلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض.6122 :
 عضو لجنة شؤون المعيدين والمبتعثين بقسم التخطيط العمراني.6122 ،
 رئيس لجنة التخصصات في قسم التخطيط العمراني.6122 ،
 عضو لجنة التوصيات لندوة العودة إلى المستقبل :التخطيط والطفرة االقتصادية 2367هـ الموافق 6112م.
 عضو لجنة الدراسات العليا ،قسم التخطيط العمراني ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض.6112 :
 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي منذ 2366/8/هـ إلى 2369/2/هـ الموافق 6118/2/م إلى 6112/21/م.
 عضو لجنة تطوير موقع الكلية ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض.6116 :

الخبرات العملية
 مستشار محلي لـ  Institute for Housing and Urban Development Studies IHSلتطوير برنامج تدريبي
للمدربين متعلق بأنظمه وإدارة األراضي والمستوطنات غير الرسمية ضمن اطار برنامج مستقبل المدن السعودية
 FSCPالمقدم من  ، UN-Habitatالرياض 6122/4/2 :إلى 6122/5/62م.
 مكتب  UC Community Design Centerإعداد دراسة حول اإلسكان الميسر في Cincinnati Uptown
الحالة الراهنة والتوقعات المستقبلية ،مدينة سينسناتي ،أوهايو ،6121/9/27 -6121/7/27 :الواليات المتحدة
األمريكية.
 مدير الشؤون الفنية في بلدية النسيم ،التدريب في الشؤون الفنية ،الرياض :يوليو  / 2 - 6112سبتمبر .6112
 متدرب ،مكتب التكوينات الهندسي ،الرياض :أكتوبر  - 6111ديسمبر .6111
 متدرب ،بلدية الروضة ،تدريب صيفي ،الرياض 2999/2/5 :إلى 2999/8/41
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الدورات التدريبية
 دورة الئحة إدارة األداء الوظيفي ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/18/61 ،هـ
 دورة مهارات اإلشراف على الرسائل العلمية ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/7/69 ،هـ
 دورة تطوير ملف التدريس ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/7/68 ،هـ
 دورة نظريات التعلم ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/2/23 ،هـ
 دورة التدريس القائم على التخصص والبحوث التربوية ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود،
2348/5/25هـ
 دورة برمجيات كتابة وتبويب المراجع العلمية ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/3/67 ،هـ
 دورة دعم تعلم الطالب ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/3/62 ،هـ
 دورة الملكية الفكرية :فهمها والتعامل معها ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/4/69 ،هـ
 دورة بيئية التعلم اآلمنة والمريحة ،عمادة تطوير المهارات ،جامعة الملك سعود2348/4/24 ،هـ
 شهادة إتمام دورات اعضاء هيئة الدريس الجدد تحت اشراف عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود والتي
تشتمل على :دورة تصميم وبناء المقرر الدراسي  9ساعة تدريبية ،دورة مهارات التدريس الجامعي الفعال  26ساعة،
دورة مهارات تقويم الطالب  9ساعة تدريبية ،ودورة التدريس المصغر  5ساعات تدريبية في الفترة من -2-29
 2347حتى 2347-6-24هـ.
 دورة تدريبيه نضمت بواسطة المجلس الثقافي البريطاني بالرياض بعنوان “ British Council Researcher
 ”Connectفي مستشفى طب األسنان الجامعي بمبنى ( )33الدور التاسع بكلية طب األسنان في الفتره من – 8
2347/15/9ه الموافق 6122/16/28-27م.
 ورشة عمل بعنوان :تصميم الفصول الفاعله في رحاب جامعة الملك سعود يوم االربعاء 2347/2/68هـ بواقع 5
ساعات تدريبية تحت تنظيم عمادة تطوير المهارات.
 ورشة عمل بعنوان :التغيير الملهم نحو التعلم النشط في رحاب جامعة الملك سعود يوم االربعاء 2347/2/69هـ
بواقع  5ساعات تدريبية تحت تنظيم عمادة تطوير المهارات.

العضويات المهنية
 حاصل على االعتماد المهني كـ "مهندس تخطيط محترف" ( -6124اآلن) من هيئة المهندسين السعوديين ()SCE
عضوية رقم (.)247844
 عضو ( )6123-6124جمعية الجغرافيين األمريكيين ()AAG
 عضو ( )6123 -6126معهد األراضي العمرانية األمريكي ( )ULIمنذ 6126/4/66م.
 عضو ( )6123-6117جمعية المخططين األمريكيين ( )APAمنذ 2368/26/62هـ; الموافق 6117/26/42م.
 عضو ( )6123-6124الجمعية الدولية لمخططي المدن واألقاليم ( ،)ISOCARPونائب عضو المكتب في المملكة
العربية السعودية.
 عضو ( )6123-6118جمعية الشئون الحضرية ( )UAAمنذ 2369/26/65هـ; الموافق 6118/26/64م.

المؤتمرات والندوات العلمية
 المشاركة بورقة بحثية بعنوان " :تجربة احياء وتأهيل قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة" .ملتقى العمران السياحي
في المناطق الجبلية الذي تعقده الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية
والمعهد العربي إلنماء المدن وأمانة منطقة عسير في مدينة ابها خالل يومي  69-68ذو الحجة 2348هـ الموافق
 61-29سبتمبر 6127م.
 عضو اللجنة العلمية لتنظيم المؤتمر العربي الرابع لإلسكان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير
قطاع اإلسكان" الرياض 25 :نوفمبر .6122
 المشاركة بورقة بحثية بعنوان "National Priority List Superfund Sites in Houston" :في األسبوع
Page 3 of 4

CURRICULUM VITAE | 2017
البحثي المنعقد في  5-6ابريل ،6124 :كلية الشئون العامة :جامعة جنوب تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية.
 المشاركة في ورشة عمل لمناقشة خطة النقل اإلقليمي المستقبلي لمنطقة هيوستن ،الحصول على تعليقات المواطنين
للخطة ،بإشراف مجلس منطقة هيوستن جالفيستون ( ،)HGACجامعة جنوب تكساس 24 :نوفمبر .6126
 حضور منتدى العمران السعودي األول ،الجمعية السعودية لعلوم العمران ،الرياض2368 /4/22-23 :هـ الموافق
6117/3/3-6م.
 المشاركة في تنظيم ندوة العودة إلى المستقبل :التخطيط والطفرة االقتصادية ،لجنه التوصيات ،قسم التخطيط
العمراني ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،الرياض2367/6/25-23 :هـ الموافق 6112/4/25-23م.
 حضور ندوة اإلسكان ( :)6المسكن الميسر ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،الرياض2365/6/21-7 :هـ;
الموافق 6113/4/69م.
 حضور ندوة السياحة في المملكة العربية السعودية المقومات واإلمكانيات ،الهيئة العليا للسياحة وجامعة الملك سعود،
الرياض2363 /4/27-23 :هـ; الموافق 6114/5م.
 حضور ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ،وزارة الشئون البلدية والقروية ،الرياض/8/69-67 :
2364هـ; الموافق .6116 /22/5-4
 المشاركة بعرض مشروع تأثير المصانع على المحيط العمراني ،األسبوع الثقافي الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم
العالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة 2366 /7/ 64 –29 :هـ; الموافق – 2
6112/21/21م.

الجوائز وشهادات التكريم
 درع تكريم مقدم من قسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط نظير المساهمه في حصول القسم على اإلعتماد
األكاديمي الوطني من هيئة تقويم التعليم ،جامعة الملك سعود ،الرياض2348/2/63 :هـ الموافق 6122/21/65م.
 شهادة شكر مقدمة من عميد كلية العمارة والتخطيط نظير المشاركة الفعالة في اعمال لجنه امتحانات القبول بكلية
العمارة والتخطيط للفصل الدراسي الثاني لعام 2347-2342هـ.
 منحة ابتعاث من جامعة الملك سعود لمواصلة الدارسات العليا في الواليات المتحدة األمريكية منذ 2369/2/5هـ;
الموافق 6118/2/23م.
 مرشح جامعة الملك سعود للمشاركة في مسابقة معرض الفنون للمشاريع الهندسية المقام على هامش األسبوع الثقافي
الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة –29 :
 64رجب  2366هـ الموافق  21 – 2أكتوبر 6112م.
 مرتبة الشرف من الدرجة الثانية ،جامعة الملك سعود ،الرياض2366/4/63 :هـ; الموافق 6112/2/22م.
 الطالب األول على دفعة ( )327كلية العمارة والتخطيط ،بمعدل تراكمي ( 3438من  )5411مع مرتبة الشرف الثانية.
 جائزة التفوق العمراني ،مقدمة من قسم التخطيط العمراني نظير التميز في مقررات المشاريع العمرانية ،كلية العمارة
والتخطيط ،جامعة الملك سعود2366 ،هـ; الموافق 6112م.
 شهادة تفوق دراسي ( ،)6112كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.
 شهادة تفوق دراسي ( ،)6111كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.
 شهادة تفوق دراسي ( ،)2999كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود.
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