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The First International Conference on Mosques 

Architecture 

Pioneering practical experiences and applicable innovative solutions 

Organized by the University of Dammam in collaboration with Abdullatif Al Fozan Award for Mosque 
Architecture  

Tuesday 7-Thursday 9 Rabee al-awal 1438 A.H., corresponding to 6- 8 December 2016 
University of Dammam (UoD), Dammam, Kingdom of Saudi Arabia 

Introduction 

The Prophet Mohammad Peace Be Upon Him (PBUH) mosque (i.e. Al-Masjid an-Nabawi) was built in 

AlMadina in the first year of Hijra and it is one of the oldest mosques in Islam after Quba mosque which 

is located outside AlMadinah. The mosque served as a place of worship, a community centre for the city, 

and a political and financial hub wherein political decisions were made; and national wealth and charity 

were declared and distributed to poor and needy. Since that time, mosques have had a special place in 

the hearts and minds of hundreds of millions of Muslims and have played a significant role in the 

formation of emerging Islamic societies. The motivation behind this conference is to promote and 

strengthen the role of mosques so they effectively respond to the rapid - sometimes unstable changes- 

in modern Islamic societies, environments, economies and negative effects of advancements in 

communication and technology systems. Thus it aims at looking for inspiring experiences and advanced 

intelligent solutions that would support and activate the mosque’s role so it would continue serving as a 

place to worship Allah (Subhanna Wa Ta'ala), provide relief to worshipers thus enabling them to 

socialize and get the immediate support of the Islamic community. Moreover, the target of the 

conference is to facilitate dialogue between researchers and participants on how to strengthen the 

central role of mosques in Islamic societies and how to create unbroken physical, social and 

psychological linkages between mosques with their local communities so it would help citizens adopt 

sustainable, healthy and Islamic lifestyles.  

Main objectives of the conference are:  

 Identify ground-breaking practical experiences and state-of-art innovative solutions;   

 Work out how to utilize inspiring past and present experiences concerning mosque’s 

architecture, and how to apply it in different social, economic and environmental contexts 

 Set a road map and strategy for the creation and implementation of future innovative solutions,  

and develop it into applicable, sustainable and feasible solutions and patents 

 Critically examine the role of mosques within their neighborhoods; and 

 Facilitate, encourage, and help with the development of sustainable, healthy and resilient-wise 

planning codes for the design, construction and use of mosques.  

The conference Themes 

 1. Pioneering practical experiences  
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1.1 Inspiring Architectural design experiences  

 Design solutions: these would include function, form, order, pattern, aesthetics etc.; 

 Consideration of environmental conditions and sustainable issues; 

 Facilities’ management and maintenance; and 

 Considerations of safety and security and user’s needs. 

1.2 Mosques and the urban context 

This is achieved by demonstrating ground-breaking experiences concerning the mosque’s role in 

strengthening and supporting:  

 Social cohesion of the neighborhoods and districts; 

 Health and wellbeing of Muslims and non-Muslims; 

 Neighborhood safety, and engaging the local community in planning for safety and security; and  

 Psychological, social, economic and spiritual needs of Muslims  

1.3 Impacts on the Pioneering practical experiences 

This includes the followings: 

 Trends in the design, planning and construction of the built environment;   

 The economy cycles and global economic fluctuations;    

 Future changes in the construction industry; and   

 Possible future planning policies for mosques in Islamic countries and Islamic centers in other 

countries 

2. Applicable innovative and inspiring technical solutions 

These would include impact of the followings on mosques architecture: 

 Advanced Technology;   

 Intelligent and innovative Information and communications technology (ICT) such as future BIM, 

simulation and virtualization systems, and state-of-art design and construction systems such as 

robotic, remote control and management, mobile-based technologies; 

 Technologies and building systems including lighting, acoustics, ICT, energy saving, fire safety 

etc. systems;  

 Friendly-environment sustainable solutions; and  

 Technical consideration of the needs of vulnerable groups of population i.e. sick, disabled, aged, 

children and teenagers. 

3. Innovative lessons learnt from the past and applied into the present context 

 Pioneering architectural design solutions     

 The mutual relationship of mosques with the urban fabric of Islamic cities  
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Conference side activities 

 Workshops  

 Exhibition   

 Social activities 

 Discussion forums  

 Other activities   

Venue  

The Mosques Architecture conference will be held at the main auditorium, main (new) campus, 

University of Dammam, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, from Tuesday to Thursday 7-9 Rabee al-

awal 1438 A.H.- 6- 8 December 2016 G. 

Important dates 

Announcement of the first call for papers 
(abstracts) 

27 Jumada Al-Akhir, 
1437 A.H. 

05 April 2016 

The deadline for submitting abstracts   18 Shaban, 1437 A.H 25 May 2016 

Notification of acceptance of abstracts  29 Shaban, 1437 A.H 05 June 2016 

Deadline for draft paper submission  25 Shawwal, 1437 A.H 30 July 2016 

Notification of acceptance of draft paper   14 Thul-Hijjah, 1437 
A.H. 

15 September 2016 

Deadline for submission of revised paper  
14 Muharram, 1438 
A.H. 15 October 2016 

Authors’ CV and Presentations submittal  1 Safar 1438 A.H. 01 November 2016 

Finalizing the conference program 10 Safar 1438 A.H. 10 November 2016 

Finalizing the proceedings book 20 safar 1438 A.H. 20 November 2016 

The dates of the conference 
7-9 Rabee al-awal 1438 
A.H. 6-8 December 2016  

 

Submission and Languages 

Two types of papers could be submitted: papers that describe well-developed or completed research (max 

6000-7000 words, or around 12-14 pages of our template) and short papers that describe research in 

progress (max 3000-4000 words, or around 6-8 pages of our template). Abstract submission must be in 

Arabic or English with no more than 500 words. Upon the acceptance of the abstract, full paper can also 

be submitted in Arabic with English abstract or English with Arabic abstract. For non-Arabic speakers, the 

scientific committee will translate the English abstract into Arabic. Submissions should be sent in Word 

Document Format or Rich Text Format RTF. No floating images, diagrams or charts are permitted. Each 

paper will be subjected to a blind review and will be sent to two to three referees. If the paper is accepted, 

one of the author(s) will be invited to present the paper and he/ she will be granted a return air ticket and 

accommodation. The paper will be included in the published conference proceedings. It is a condition of 

inclusion that at least one of the authors attends the conference. Selected high quality papers will be 

published in an ISSN reputable international journal.   
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Conference Committees 

Scientific committee Organizing committee 

The head of Scientific committee: Professor Abdullah Bin 

Hussein Alkadi, the Vice President for Development, 

Studies and Community Services, UoD 

Email: aalkadi@uod.edu.sa 

 

The head of Organizing committee: Professor 

Abdullah Bin Hussein Alkadi, the Vice President 

for Development, Studies and Community 

Services, UoD 

Email: aalkadi@uod.edu.sa 

Professor Abdulsalam Alsudairi, the dean of Architecture 

and Planning College, UoD 

Email: aalsudairi@uod.edu.sa 

Professor Abdulsalam Alsudairi, the dean of 

Architecture and Planning college, UoD 

Email: aalsudairi@uod.edu.sa 

Dr Ibrahim Alnaimi, Al Fozan Award, Al Fozan holding 

group  

Email: sg@alfozanaward.org 

Dr Ibrahim Alnaimi, Al Fozan Award, Al Fozan 

holding group  

 Email: sg@alfozanaward.org 

Professor Mohammed Essam Ali Shaawat  

Email: mshaawat@uod.edu.sa  

Representative from Al Fozan Award, Al Fozan 

holding group  

Email:  (to be confirmed later) 

The coordinator: Dr Bhzad Sidawi, College of Architecture 

and Planning, UoD 

Email: Bsidawi@uod.edu.sa 

Ibrahim Al Khaldi, Supervisor of Public Relations 

and Media. 

E-mail: pr@uod.edu.sa 

 

For more information, please visit the conference web site:  (to be confirmed) 

For submission of abstracts and scientific papers: please submit at: 

https://www.openconf.org/MosquesArch2016 
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المساجد عمارة لمؤتمر الدولي األول حولا  

 الخبرات العملية الرائدة والحلول المبتكرة القابلة للتطبيق

  لعمارة المساجدجامعة الدمام بالتعاون مع جائزة عبد اللطيف الفوزان تنظمه  

 2016 ديسمبر 8 الى  6الموافق  هجري 1438ل األو ربيع 9 الى  7الثالثاء

 ، الدمام، المملكة العربية السعودية(UoD)جامعة الدمام 

 المقدمة

قباء من أقدم المساجد في اإلسالم بعد مسجد في السنة األولى في وسط المدينة المنورة  والذي بنييعتبر المسجد النبوي واحدا 

المدينة المنورة. كان المسجد مكانا للعبادة ومركزا للمجتمع المديني، ومركزا سياسيا وماليا حيث تم اتخاذ فيه   والذي يقع خارج

القرارات وتم جمع التبرعات الخيرية وتوزيع مال الزكاة وغيرها على المستحقين واعانة ذوي الحاجة. ومنذ ذلك الوقت، 

لعبت المساجد دورا هاما في تشكيل المجتمعات كما في قلوب وعقول مئات الماليين من المسلمين  للمساجد مكانة خاصة أضحى

 اإلسالمية الناشئة.

لتغييرات الحادة ل بفاعلية قادرة على االستجابةبحيث تكون  المساجد دور تعزيز وتقويةان الدافع وراء هذا المؤتمر هو  

تمعات اإلسالمية، والتغيرات البيئية، واالضطرابات في النظام االقتصادي العالمي والغير مستقرة التي تشهدها المج والسريعة

وبعض اآلثار السلبية للتقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وأنظمة االتصاالت. وبالتالي فإن المؤتمر يهدف إلى البحث عن تجارب 

سبحانه و تعالى،  يث يواصل رسالته كمكان لعبادة هللاملهمة وحلول ذكية متقدمة والتي من شأنها دعم وتفعيل دور المسجد بح

للمصلين من أفراد المجتمع المحلي وبالتالي تمكينهم من االنخراط االيجابي في المجتمع.  ةوتوفير العون والمساعدة الفوري

الدور المركزي وعالوة على ذلك، فإن الهدف من المؤتمر هو تسهيل الحوار بين الباحثين والمشاركين حول كيفية تعزيز 

للمسجد في المجتمعات اإلسالمية المحلية وكيفية إنشاء وتقوية الروابط المادية واالجتماعية والنفسية المتواصلة بين المساجد مع 

 .المجتمعات المحلية داخل األحياء والمناطق والمدن بحيث تساعد المواطنين على اعتماد أسلوب حياة إسالمية مستدامة وصحية

   الرئيسية للمؤتمراألهداف 

 التعرف على الخبرات العملية غير المسبوقة و الحلول المبتكرة    

  العمل على كيفية االستفادة من خبرات الماضي والحاضر الملهمة والمتعلقة بعمارة المساجد، وكيفية تطبيقها ضمن

 سياقات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة

 تنفيذ حلول مبتكرة في المستقبل، وتطويرها إلى حلول وبراءات اختراع وضع خارطة طريق واستراتيجية لخلق و

 قابلة للتطبيق ومستدامة ومجدية اقتصاديا

  دقيق لدور المسجد ضمن  نطاق األحياء السكنية المحيطة بهاعلمي فحص 

 جدوضع أنظمة تخطيط مستدامة وصحية ومرنة لتصميم وبناء واستخدام المساوتشجيع والمساعدة في  تسهيل 
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 محاور المؤتمر

 . الخبرات الريادية العملية 1 

 : وتشملالملهمة خبرات التصميم المعماري  1.1  

 وهذه تشمل نواحي الوظيفة، الشكل، النظام، النمط، والجمالية وما إلى ذلك؛التصميمية الحلول : 

 األخذ بعين االعتبار الظروف البيئية وقضايا االستدامة؛ كيفية 

  إدارة المساجد والمرافق التابعة لها وصيانتها؛ 

 ينأمور السالمة واألمن واحتياجات المستخدم األخذ بعين االعتبار كيفية. 

 المساجد والسياق الحضري 1.2 

 :التجارب الرائدة بشأن دور المسجد في تعزيز ودعم استعراضيكون من خالل سهذا 

  التماسك االجتماعي في األحياء والمناطق 

   للمسلمين وغير المسلمين والعقلية والنفسية الصحة البدنية 

   أمن وسالمة الجوار، وإشراك المجتمع المحلي في التخطيط للسالمة واألمن؛ 

  في المجتمع المحلي وغير المسلميناالحتياجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية والروحية للمسلمين 

 العملية  التأثيرات على الخبرات الريادية 1.3  

 :وهذا يشمل ما يلي

 البيئة المبنية تشييداتجاهات تصميم وتخطيط و  

 تأثير دورات االقتصاد والتقلبات االقتصادية العالمية  

 التغيرات المستقبلية في صناعة البناء والتشييد   

  البلدان األخرى لمساجد في البلدان اإلسالمية والمراكز اإلسالمية فيل المتوقعةسياسات التخطيط المستقبلية  

 . حلول تقنية مبتكرة وملهمة للتطبيق2

 :المساجد عمارة على يلي ما تأثير المحور هذا ويشمل

 المتقدمة تكنولوجياالت 

  ونظم التصميم والبناء مثل   ,المحاكاة االفتراضية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذكية والمبتكرة مثل أنظمة

  ;الروبوتية، وأنظمة التحكم عن بعد واإلدارة والتكنولوجيات القائمة على األنظمة المحمولة والمتنقلة

 ونظم توفير الطاقة، والسالمة من الحرائق الخ ؛ء بما في ذلك اإلضاءة والصوتياتتقنيات وأنظمة البنا ، 

   .الحلول المستدامة الصديقة للبيئة 

 تياجات الفئات الضعيفة من السكان كالمرضى، والمعوقين، وكبار السن و األطفال والمراهقيناح. 

 الدروس المبتكرة المستفادة من الماضي وتطبيقها في السياق الحالي .3  

 المعماري الرائدة في مجال التصميم حلولال 
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 اإلسالمية للمدن العمراني النسيج مع للمساجد المتبادلة العالقة 

  يصاحب الملتقى الفعاليات التالية

  ورش العمل 

  المعرض 

 األنشطة االجتماعية 

 منتديات النقاش 

 األنشطة األخرى عدد من 

 

 مكان المؤتمر

سيعقد المؤتمر في المدرج الرئيسي، داخل الحرم الجامعي الجديد، لجامعة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية، اعتبارا من  

 .ميالدي  2016ديسمبر  8 -6هجري الموافق  1438ربيع االول  9-7يوم الثالثاء إلى يوم الخميس 

 تواريخ مهمة

 هجري 1437 خرةجمادى األ 27 2016 بريلأ 5
ألوراق اإلعالن عن النداء األول لتقديم ا

 )الملخصات(

 لموعد النهائي لتقديم الملخصاتا هجري 1437  شعبان 18  2016 أيار 25

 شعار بقبول الملخصاتاإل هجري 1437شعبان  29 2016 ونيوي 05

 هجري 1437شوال  25 2016تموز  30
 وراقاألالموعد النهائي لتقديم مسودة 

 العلمية

 العلمية وراقاألشعار بقبول مسودة اإل هجري 1437ذو الحجة  14 2016ايلول  15

 هجري 1438محرم  14 2016تشرين أول  15
العلمية  وراقاألالموعد النهائي لتقديم 

 المصححة

 تقديم بيانات الباحثين والعروض  هجري 1438صفر  1 2016تشرين ثاني  1

 انهاء برنامج المؤتمر هجري 1438صفر  10 2016تشرين ثاني  10

 العلمية وراقاألانهاء كتاب  هجري 1438صفر  20 2016تشرين ثاني  20

 أيام المؤتمر هجري 1438ربيع األول  9الى  7 2016كانون أول  8الى  6
  

 

 التقديم واللغات

 ، أقصى بحد كلمة 7000الى  6000) مستكملة أو جيد بشكل مطورة بحوثا تصف بحث أوراق: األبحاث من نوعين تقديم يمكن

الى  3000) قيد التطوير  بحوثا تصف قصيرة بحث وأوراق( للمؤتمر النظامي القالب بحسب صفحة 14الى  12 حوالي أو

 أو العربية باللغة ملخص تقديم يجب(. للمؤتمر النظامي القالب بحسب صفحات 8الى  6 نحو أو ، أقصى بحد كلمة 4000

 ملخص مع العربية باللغة البحث ورقة لتقديم الباحث سيدعى الملخص، قبول على بناء و. كلمة 500 عن يزيد ال وبما اإلنكليزية

 الناطقين لغير العربية إلى الملخص بترجمة العلمية اللجنة ستقوم. بالعربية ملخص مع باإلنجليزية البحث ورقة أو باإلنجليزية

 و األشكال باستخدام يسمح ال. RTF أو   Microsoft Wordوثيقة شكل في البحث ورقة ترسل أن وينبغي. العربية باللغة

 سيدعى الورقة، قبول حال في.  محكمين 3-2 إلى إرسالها يتم وسوف للمراجعة ورقة كل ستخضع. العائمة الخرائط و الصور
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 بشرط مؤتمرلل أبحاث  كتاب في الورقة ستدرج. مجانية واقامه سفر تذكرة له المنقحة ويؤمن البحث ورقة لتقديم الباحث

 للمؤتمر. البحث ورقة مؤلفي من واحد حضور

 لجان المؤتمر 

 علميةالاللجنة  اللجنة المنظمة

ونائب رئيس  القاضي رئيس اللجنة: األستاذ عبد هللا بن حسين

 الدمامالجامعة لشئون الدراسات والتنمية وخدمة المجتمع، جامعة 

  aalkadi@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

 وكيل القاضي عبد هللا بن حسين الدكتوررئيس اللجنة: األستاذ 

 الدمام، جامعة المجتمع وخدمة والتطوير للدراسات الدمام جامعة

  aalkadi@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

الدكتور عبد السالم السديري، عميد كلية العمارة والتخطيط، األستاذ 

  الدمامجامعة 

 aalsudairi@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

الدكتور عبد السالم السديري، عميد كلية العمارة األستاذ 

 الدماموالتخطيط، كلية العمارة والتخطيط، جامعة 

  الدمامجامعة 

   aalsudairi@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

 قابضةالدكتور إبراهيم النعيمي، جائزة الفوزان، مجموعة الفوزان ال
 sg@alfozanaward.org: البريد اإللكتروني

 الدكتور إبراهيم النعيمي، جائزة الفوزان، مجموعة الفوزان 

 القابضة

 sg@alfozanaward.org: البريد اإللكتروني
 ممثل من آل جائزة الفوزان، الفوزان المجموعة القابضة

   )سيتم تحديده فيما بعد( البريد اإللكتروني:
كلية العمارة , محمد عصام علي شعوطالدكتور ستاذ األ

 الدماموالتخطيط، جامعة 

   mshaawat@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

, إبراهيم الخالدي، المشرف على العالقات العامة واإلعالمالسيد 

 الدمامجامعة 

  pr@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

صيداوي، كلية العمارة والتخطيط، بهزاد  المنسق: الدكتور

 الدمامجامعة 

  Bsidawi@uod.edu.sa: البريد اإللكتروني

 

   )سيتم تحديده فيما بعد( لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المؤتمر:  

 https://www.openconf.org/MosquesArch2016 :عبر الموقع االلكتروني هالتقديم الملخصات واألوراق العلمية: يرجى تقديم
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