تقرير بفعاليات نادي التخطيط في كلية العمارة والتخطيط للعام الجامعي 1437/1436هـ الفصل األول

بيانات للفعالية
اسم الفعالية  :اإلعداد ملرشاركة طالب نادي التخطيط يف منتدى التخطيط احلضفي األول
وصف الفعالية  :يعمل طالب نادي التخطيط على اإلعداد للمرشاركة يف منتدى التخطيط احلضفي األول.
النادي املنفذ  :التخطيط
تاريخ و وقت التنفيذ1437/5/22:هـ
مكان التنفيذ  :الكلية.
عدد املنظيمن 5:
نوع املنظمني  :أعضاء النادي
عدد املستفيدين  650:طالب
نوع املستفيدين :الطالب واملنسوبني
خرب الفعالية إن وجد :
عنوان اخلرب :اإلعداد ملرشاركة طالب نادي التخطيط يف منتدى التخطيط احلضفي األول
يعمل طالب نادي التخطيط على اإلعداد للمرشاركة يف منتدى التخطيط احلضفي األول .وسيوفف املنتدى إطاراً جلمع املختصني وصنّاع
القفار واملهتمني ملناقرشة مستقبل املدن السعودية يف إطار التوجهات احلديثه يف جماالت التخطيط احلضفي والبيئة والترشفيعات العمفانية واإلدارة
احلضفية واملرشاركة اجملتمعية مع استعفاض ألفضل املمارسات العاملية من خالل خنبة من املتحدثني وصناع القفار واخلرباء من كافة احناء العامل،
ويتوقع أن يكون هلذا املنتدى تأثريه اإلجيايب يف ختطيط وإدارة املدن السعودية لتصبح أكثف تنافسية واستدامة وحيوية قادرة على تلبية تطلعات
السكان وصناع القفار هبا.
تكمن أمهية املؤمتف وتوقيته يف مفحلة يفى العامل فيها تزايد أمهية املدن بيئياً وعمفانياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ،وتعد اململكة إحدى دول
العامل اليت حققت الكثري يف جمال ختطيط وإدارة املدن  ،وتعدّ التحديات اليت تواجهها اململكة والففص التنموية املتاحة أحد املواضيع اليت ستتم
مناقرشتها يف املنتدى .يهد املنتدى يف نسخته االوىل إىل مناقرشة موضوعات حديثة يف جمال التخطيط واإلدارة احلضفية من خالل استعفاض
جمموعة من أوراق العمل املتخصصة ومرشاركة متحدثني رئيسيني ،وعقد ورش العمل ،وإقامة معفض مصاحب ألفضل املمارسات احلضفية
(حملياً ودولياً
ذكف ذلك لفسالة اجلامعة املرشف على األندية الطالبية د .امحد طومان

االسم :د .امحد بن رشدي طومان
املرشف العام على النرشاط يف كلية العمارة والتخطيط
االسم :عبدالفمحن العفيفج
مديف نادي التخطيط
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