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 ةــــرة ذاتيـــسي

 
 

 
 املعيوفبن عبدهللا د. عبداإلله بن محمد  االسم 

 هـ1394 /11 /5 تاريخ امليالد

 متزوج الحالة االجتماعية

 4696999/ فاكس:  4696600 الهاتف والفاكس

 0555467410 الجوال

 hhmayouf@ksu.edu.sa  البريد االلكتروني

 
 

 السجل التعليمي:

 املؤسسة التعليمية ريخالتا التخصص الدرجة

 امللك سعود جامعة-كلية العمارة والتخطيط  هـ          16/09/1417 التخطيط والتصميم العمراني (BScالبكالوريوس )

 دةاملتح اململكة-نيوكاسلجامعة  هـ  29/07/1422 ماجستير في الدراسات التخطيطية (MAاملاجستير )

 دةاملتح اململكة-نيوكاسل ةجامع هـ      17/02/1428 العمرانيط تخطيالدكتوراه في  ( PhDالدكتوراه )

 
 السجل الوظيفي:

 الفترة مكانها مسمى الوظيفة

 هـ04/11/1419هـ إلى 13/02/1418من  العليا لتطوير مدينة الرياض يئةاله-مركز املشاريع والتخطيط  مخطط عمراني

 هـ06/11/1420هـ إلى 15/09/1419ن م كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك سعود معيد

 هـ14/10/1433إلى هـ 20/04/1428من  كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك سعود أستاذ مساعد

 هـ وحتى اآلن15/10/1433من  كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك سعود أستاذ مشارك

 
 :مهام وظيفية

 تاريخ البدء مسمى الوظيفة

 هـ 20/04/1428 عضو هيئة تدريس أستاذ مساعد،     

 هـ 15/3/1433 حتىهـ 25/5/1431 جامعة امللك سعود – رئيس قسم التخطيط العمراني     

 هـ24/9/1434حتى  هـ15/3/1433 جامعة امللك سعود – وكيل عمادة السنة التحضيرية للشؤون األكاديمية     

 هـ1436 /3 /29حتى هـ 25/10/1434 لسعودية االلكترونيةالجامعة ا –وكيل عمادة القبول وشؤون الطالب      

 هـ1438 /12 /18 هـ وحتى1436 /4 /1 الجامعة السعودية االلكترونية – عميد عمادة القبول وشؤون الطالب     
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  العلمية واملهنية: اتالعضوي

 عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران، عضو الهيئة السعودية للمهندسين

 

 يات اإلدارية وعضوية اللجان:املسئول

 تاريخ االلتحاق مكانها املسمى

 هـ25/7/1431هـ وحتى 15/08/1428 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة الدراسات العليا

 هـ 7/06/1429هـ وحتى 09/1428//10 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة رعاية شئون الطالب

 هـ7/06/1429هـ وحتى 26/12/1428 كلية العمارة والتخطيط البكالوريوسعضو لجنة إعداد الخطة الدراسية لبرنامج 

  هـ7/06/1429 هـ وحتى24/01/1429 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة املعرض الدائم لكلية العمارة والتخطيط

 هـ7/06/1429هـ وحتى 27/02/1429 كلية العمارة والتخطيط ملقررات القسم وتوجهاته  االستراتيجيةعضو اللجنة 

 هـ7/06/1429هـ وحتى 28/04/1429 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة االحتياجات املستقبلية لقسم التخطيط العمراني

  هـ7/06/1429هـ وحتى 21/05/1429 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة توافق خطتي البكالوريوس واملاجستير في التخطيط العمراني والتصميم العمراني 

 هـ7/06/1429هـ وحتى 6/05/1429 كلية العمارة والتخطيط لجنة اإلشراف على تطبيق تقويم أداء أعضاء هيئة التدريسعضو 

 هـ14/10/1430هـ وحتى14/01/1430 كلية العمارة والتخطيط مقرر لجنة التقرير السنوي للكلية

 هـ 1433 /3 /15 هـ وحتى16/04/1430 كلية العمارة والتخطيط لتخطيط العمراني الطالبي لنادي الاملشرف على 

 هـ25/7/1431هـ وحتى 7/05/1430 كلية العمارة والتخطيط رائد النشاط الثقافي واالجتماعي بالكلية

 هـ25/7/1431هـ وحتى 9/1/1431 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة املبتعثين واملعيدين بقسم التخطيط العمراني

 هـ6/3/1431 هـ وحتى22/11/1430 كلية العمارة والتخطيط دة بخطة القسمعضو لجنة توصيف املقررات الجدي

 هـ14/3/1433هـ وحتى 21/11/1430 كلية العمارة والتخطيط عضو لجنة حماية الحقوق الطالبية

 هـ27/1/1431هـ حتى 7/11/1430 كلية العمارة والتخطيط عضو اللجنة املالية ملؤتمر التقنية واالستدامة في العمران

 هـ25/5/1431 هـ حتى4/2/1431 كلية العمارة والتخطيط للكلية االستراتيجيةعضو لجنة إعداد الخطة 

 هـ24/9/1434هـ وحتى 15/3/1433 جامعة امللك سعود أمين مجلس عمادة السنة التحضيرية

 هـ24/9/1434هـ وحتى 15/3/1433 عمادة السنة التحضيرية رئيس مجلس الشؤون األكاديمية

 هـ24/9/1434حتى و  27/3/1433 عمادة السنة التحضيرية لجنة االختبارات بالسنة التحضيريةرئيس 

 هـ24/9/1434حتى و هـ 21/3/1433 عمادة السنة التحضيرية بالسنة التحضيرية رئيس لجنة شؤون الطالب

 هـ24/9/1434حتى و هـ 21/3/1433 عمادة السنة التحضيرية بالسنة التحضيرية رئيس اللجنة الفرعية لحماية الحقوق الطالبية

 هـ24/9/1434حتى و هـ 29/12/1433 عمادة السنة التحضيرية عضو اللجنة العليا لألنشطة الطالبية بالسنة التحضيرية

 هـ24/9/1434حتى و هـ 21/3/1433 جامعة امللك سعود عضو اللجنة الدائمة لتأديب الطالب

 هـ24/9/1434حتى و هـ 22/7/1433 عمادة السنة التحضيرية ة التحضيريةبالسن عضو اللجنة العليا للبرنامج التعريفي

 هـ24/9/1434حتى و هـ 21/3/1433 عمادة السنة التحضيرية رئيس لجنة الكتب الدراسية بالسنة التحضيرية

 هـ24/9/1434وحتى  27/3/1433 عمادة السنة التحضيرية عضو لجنة التعيينات بعمادة السنة التحضيرية

 هـ24/9/1434هـ وحتى 28/5/1434 جامعة امللك سعود جنة تنفيذ سنة تحضيرية بكلية املجتمعرئيس ل

 هـ26/7/1434هـ حتى 29/12/1433 عمادة السنة التحضيرية رئيس لجنة إعداد دليل النظام األكاديمي بالسنة التحضيرية

 ه30/4/1434ه وحتى 7/3/1434 ة امللك سعودجامع عضو اللجنة الفنية لتقييم العروض الخاصة بتشغيل السنة التحضيرية

 هـ18/11/1435هـ وحتى 19/11/1434 الجامعة السعودية االلكترونية عضو اللجنة اإلشرافية بعمادة القبول وشؤون الطالب 

 هـ1437 /12 /17وحتى هـ 19/11/1434 الجامعة السعودية االلكترونية عضو لجنة تقنية املعلومات

 هـ1437 /12 /17 هـ وحتى19/11/1434 الجامعة السعودية االلكترونية ةاإللكتروني عضو لجنة التعامالت

 هـ1438 /9 /24هـ وحتى 2/2/1436 الجامعة السعودية االلكترونية عضو مجلس عمادة السنة التحضيرية

 هـ1438 /9 /24حتى هـ و 1436 /4 /1 الجامعة السعودية االلكترونية اإلشراف العام على األنشطة الطالبية في الجامعة

 هـ1438 /9 /24هـ وحتى 1436 /4 /1 الجامعة السعودية االلكترونية عضو اللجنة الدائمة للخطط والبرامج

 هـ1437 /12 /17هـ وحتى 1436 /4 /1 الجامعة السعودية االلكترونية عضو اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية

 هـ1438 /9 /24هـ وحتى 1437 /12 /17 معة السعودية االلكترونيةالجا عضو اللجنة الدائمة لشؤون وتأديب الطلبة

 هـ1435 /1434العام الدراس ي  الجامعة السعودية االلكترونية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الطالبي الرابع في الجامعة

 هـ1436 /1435العام الدراس ي  ية االلكترونيةالجامعة السعود رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الطالبي الخامس في الجامعة
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 هـ1437 /1436العام الدراس ي  الجامعة السعودية االلكترونية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الطالبي السادس في الجامعة

 هـ1438 /9 /24هـ وحتى 1437 /8 /1 الجامعة السعودية االلكترونية رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب

 (2( والدفعة الثانية )1الدفعة األولى ) الجامعة السعودية االلكترونية عضو اللجنة التنظيمية لحفل التخرج

 

 الدورات واللقاءات:

 تاريخها وصف مكانها

 هـ16/03/1428-14 منتدى العمران السعودي األول: املدن الجديدة في اململكة، الرؤية والطموح الرياض

 هـ18/10/1428-16 ة األولى التأهيلية ألعضاء هيئة التدريس الجدد الدور  جامعة امللك سعود

 هـ23/10/1428 ورشة عمل حول أقسام التخطيط العمراني: تجارب لبعض الجامعات العاملية جامعة امللك سعود

 هـ30/12/1428-28 ندوة التطور العمراني والتخطيط ملحافظة املنطقة الشمالية  مملكة البحرين

 هـ12/10/1430-9 دورة في اإلجراءات األساسية للتثمين العقاري  أمريكا /مين العقاري معهد التث

 هـ18/10/1430-17 دورة في تحليل سوق العقار السكني وتحديد أفضل استخدام لألرض أمريكا /معهد التثمين العقاري 

 هـ20/5/1431-19 دورة التعليم القائم على النواتج جامعة امللك سعود

ألكاديمية، وزارة التعليم يادة امركز الق

 جامعة امللك سعود /العالي

 هـ14/6/1432-13  21: التطوير والتوظيف واملحافظة للقرن دورة القيادة األكاديمية

 هـ1435 /8 /5-4 ادة األفراد والتغير املؤسس ي والتنظيميقي-دورة القيادة في املؤسسات األكاديمية تامبا/أمريكا AACSBمركز 

 هـ1437 /2 /25-24 دورة قيادات شؤون الطالب: كيف يمكن تهيئة حرم جامعي حيوي للطلبة لقيادة األكاديمية، وزارة التعليممركز ا

 هـ1438 /1 /25 إجراءات تصحيحية لتعليم طلبة السنة األولى مركز القيادة األكاديمية، وزارة التعليم

 
 العلمية  االستشارات

 مكانها الوصف تاريخها

 الهيئة العامة لإلسكان مستشار غير متفرغ هـ1/7/1431 هـ وحتى1/07/1429

 امللك سعود جامعة-وكالة املشاريع  عضو فريق تحديث املخطط العام لجامعة امللك سعود هـ13/06/1430هـ حتى 15/11/1429

 ئة العليا لتطوير مدينة الرياضالهي ضيقية للمرافق العامة بمدينة الريامستشار الخطة التنس هـ1/4/1434هـ حتى 1/6/1433

 
 :الرئيسية املشاركات األكاديمية

 مكانها تاريخها  الوصف

: دراسة آراء سكان مدينة الرياض تحكيم رسالة ماجستير بعنوان

 حول القطار الكهربائي املقترح إنشاءه بطريق امللك عبدهللا

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط م8/07/2009هـ املوافق 15/07/1430

تنمية مشاريع اإلسكان بالشراكة مع القطاع اإلشراف على رسالة: 

 الخاص

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط هـ 28/12/1430بداية اإلشراف 

اإلشراف على رسالة: اعتبارات التخطيط السياحي للمناطق 

 التاريخية )الدرعية التاريخية كحالة دراسية(

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط هـ6/3/1431شراف بداية اإل 

املشرف العام على لجان تأليف وتطوير املقررات الدراسية بالسنة 

 التحضيرية

 جامعة امللك سعود -عمادة السنة التحضيرية م23/5/2012املوافق  هـ2/7/1433

ية االعتبارات التخطيطية واإلدار تحكيم رسالة ماجستير بعنوان: 

 للكليات واملعاهد التقنية باململكة العربية السعودية

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط م2015 /6 /3هـ املوافق 1436 /8 /16

دراسة مقارنة للفراغات العمرانية تحكيم رسالة ماجستير بعنوان: 

 في بعض األحياء السكنية في مدينة الرياض

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط م2016 /2 /9هـ املوافق 1437 /4 /30

دور القوانين والتشريعات اإلشراف على إعداد خطة بحث بعنوان: 

في الحفاظ على التراث العمراني في وسط املدينة ـ حي الديرة كحالة 

 دراسية

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط هـ1438 /8 /29إلى هـ 1438 /5 /8
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تقييم كفاءة تخطيط بعنوان:  خطة بحثف على إعداد اإلشرا

 وتوزيع الخدمات التعليمية في مدينة الرياض

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط هـ1438 /8 /29إلى هـ 1438 /5 /8

تقييم كفاءة تخطيط وتوزيع بعنوان:  رسالةف على إعداد اإلشرا

 الخدمات التعليمية في مدينة الرياض

 جامعة امللك سعود - كلية العمارة والتخطيط هـ وحتى اآلن1439 /1 /14

 

 االهتمامات البحثية:

 االتجاهات الحالية في التنمية العمرانية في دول منطقة الخليج العربي

 رة مرافق البنية التحتيةتخطيط وإدا

 مشاركة القطاع الخاص في التنمية

 التنمية املؤسساتية واملستدامة

 املشاركة الشعبية وبناء القدرات املحلية

 
 البحوث املنشورة:

يئـة دية. املـؤتمر الـدولي السـادس حـول البالهيكلـة املؤسسـاتية لقطـاع خـدمات امليـاه: نحـو إدارة ناذحـة لهـذا القطـاع فـي اململكـة العربيـة السـعو املعيوف، عبداإلله. ( 1

 .)باإلنجليزية( 2003واملياه: إدارة وتخطيط استعمال املياه واألراض ي، مملكة أسبانيا، سبتمبر 

 

دي و. املـؤتمر االسـكتلنإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات املياه في املناطق العمرانية: مدينة الرياض كحالة دراسية ملدينة سريعة النمـاملعيوف، عبداإلله. ( 2

 .)باإلنجليزية( 2003األول للباحثين في البيئة املبنية، اململكة املتحدة، نوفمبر 

 

 .)باإلنجليزية( 2005، يناير Forumمشكلة املياه في املنطقة العربية: البحث في حلول لهذه القضية. املعيوف، عبداإلله. ( 3

 

مؤتمر االتجاهات الناشئة في العمارة والتحضر في العالم . ات في املناطق الحضرية: كيف يمكن تطوير فكرة قديمة؟خصخصة تقديم الخدماملعيوف، عبداإلله. ( 4

 .باإلنجليزية() 2008اإلمارات العربية املتحدة، ابريل -العربي، الشارقة

 

سـة مجلـة كليـة الهند بار خاص ملدينة الريـاض باململكـة العربيـة السـعودية.نحو بيئة سكنية مالئمة للمشاة: باعتهـ( 1429املعيوف، عبداإلله و الخيال، عبدهللا. )( 5

 .1176-1163، ص: 9، رقم 3بجامعة األزهر. املجلد

 

بنيـة فــي ئـة املاملراكـز الحضـرية الفرعيـة املقترحـة ملدينــة الريـاض، االنتقـال نحـو تنميـة عمرانيـة متعـددة املراكــز. املـؤتمر الـدولي الثـاني حـول البياملعيـوف، عبداإللـه. ( 6

 .)باإلنجليزية( 2008الدول النامية، ماليزيا، ديسمبر 

 

 -اســتدامة التعلــيم، البحــث فــي جــودة وســائل تــدريس التخطــيط العمرانــي. مــؤتمر التقنيــة واالســتدامة فــي العمــرانهـــ( 1431املعيــوف، عبداإللــه و العضــيلة، فهــد. )( 7

 .هـ20/01/1431-17، الرياض. جامعة امللك سعود

 

عود مجلـة جامعـة امللـك سـالحاليـة واملسـتقبلية.  االتجاهـاتتـوفير اإلسـكان العـام فـي اململكـة العربيـة السـعودية، هــ( 1432املعيوف، عبداإلله و الخيـال، عبـدهللا. ) (8

 .)باإلنجليزية( 68-59ص ( 2) 23كلية العمارة والتخطيط، مجلد 

 

جامعـــة امللـــك ســـعود كليـــة العمـــارة مجلـــة .فـــي املنـــاطق الصـــحراوية الجافـــة، الريـــاض حالـــة دراســـية  طق الخضـــراءاملحافظـــة علـــى املنـــاهــــ( 1433( املعيـــوف، عبداإللـــه )9

 .)باإلنجليزية( (1) 25والتخطيط، مجلد 

 

 :مؤلفة/ مترجمة كتب

 .مبادئ عامةه( التخطيط والتصميم العمراني: أسس و 1432( املعيوف، عبداإلله و ابراهيم، محمد و البلوز، ابراهيم، وآخرون )10

 

 ( فيليب أمليندينجر و مايكل تشابمان. إدارة النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود: الرياض..Eds) 2000ه( التخطيط بعد عام 1433( املعيوف، عبداإلله )11

 


