
ملخص لمحتوى الورشة:
تراثهــا  بشــجون  الســعودية  المــدن  حديــث  الورشــة  هــذه  تســتهل 
ـفـي  تطبــق  التــي  اإلســتدامة  أســس  خــال  مــن  المبنــي،  العمراـنـي 
مجــال الحفــاظ علــى المبانــي التراثيــة وترميمهــا وفــي تأهيــل المبانــي 
التاريخيــة، لتكــون شــواهد عـلـى حضــارة المــكان ومحكــى ألجيــال 
ســكانه، وهــي بذلــك تدعــم اقتصــاد المدينــة المحلــي بجذبهــا للــزوار 
واألنشــطة اإلقتصاديــة، فــي بيئــة عمرانيــة ترتقــي فيهــا جــودة الحيــاة 
تكامــل  تبحــث  كمــا  المــكان.  لعناصــر  اإلنســاني  بالحــس  بالعنايــة 
مجــال الحفــاظ العمرانــي مــع مجــال التخطيــط االقليمــي والحضــري 
وكيــف يمكــن أن يتزايــد عــدد الســياح للمواقــع التراثيــة، وتشــمل 
أيضــاً كيفيــة تطبيــق ثوابــت الحفــاظ لتحقيــق االســتدامة والحفــاظ 
عـلـى الطاقــة،  وكيــف لمــواد البنــاء المحليــة والتصميــم البيئــي أن 

يحافظــا عـلـى الهويــة الثقافيــة المحليــة.

المحاضرون

أ.د. جاسون بوميروي
وشــخصية  كاديمــي،  وأ عالميــة،  معماريــة  بجوائــز  فائــز  معمــاري 
والعمــارة  باالســتدامة  يعنــى  تلفزيوـنـي  برنامــج  ـفـي  بــارزة  إعاميــة 
البيئيــة، وهــو مؤســس لمكتــب هندســي معمــاري وتخطيــط حضــري 
كاديميــة بوميــروي،  كاديمــي فــي ســنغافورة تحــت مســمى أ ومعهــد أ
وهــو مؤلــف كتــاب » الســاحة الســماوية والحديقــة الســماوية، البيئــة 
ـفـي  تدريبــي  كاس  ماســتر  بتنظيــم  ويقــوم  الخضــراء،  المســكونة 

مدينــة البندقيــة باالشــتراك مــع جامعــة البندقيــة.

أ.د. جمال عليان
كاديمــي ـفـي جامعــة الملــك ســعود، عضــو االيكمــوس  معمــاري وأ
المباـنـي  تحليــل  ولجنــة  للتدريــب  العالميــة  العلميــة  »اللجنــة 
التاريخيــة وترميمهــا«، رئيــس وحــدة الحفــاظ علــى المبانــي والمواقــع 
التراثيــة وتصاميمهــا بكليــة العمــارة والتخطيــط. فــاز كتابــه الموســوم 
العالــم  ـفـي  كتــاب  أفضــل  بجائــزة  الثقاـفـي«  التــراث  »الحفــاظ عـلـى 
العربــي فــي العــام 2006 م. لــه أعمــال فــي مجــال الترميــم والحفــاظ فــي 

كل مــن الســعودية واألردن وإيطاليــا.

تجارب عالمية في دعم التراث العمراني للمحتوى المحلي

برنامج الورشة:

تسجيل8:30 – 9:00 
كلمة ترحيبية وتقديم الورشة9:00 – 9:05

د. ماجــد حلوانــي – رئيــس قســم التخطيــط 
العمرانــي(

المباـنـي 9:05 – 9:15 عـلـى  الحفــاظ  وحــدة  عــن  تقديــم 
وتصاميمهــا التراثيــة  والمواقــع 

الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي واالســتدامة 9:15 – 10:15
)أ.د. جاســون بوميــروي(

إستراحة10:15 – 10:30
التــراث 10:30 – 11:15 عـلـى  للحفــاظ  المضافــة  القيمــة 

العمراـنـي ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية 
عليــان( جمــال  )أ.د. 

التــراث 11:15 – 11:45 عـلـى  الحفــاظ  ـفـي  دوليــة  تجــارب 
بوميــروي( جاســون  )أ.د.  العمراـنـي 

جاســون 11:45 – 12:30 )أ.د.  عامــة  مناقشــة  و  حــوار 
عليــان( جمــال  أ.د.  و  بوميــروي 

مكان وموعد انعقاد الورشة: 
أمانــة منطقــة الريــاض، وكالــة األمانــة لشــؤون بلديــات المناطــق، حــي 

الربــوة، شــارع النهضة، 12833
الخميس 1440/6/30هـ الموافق 2019/3/7م

يوجد مكان للسيدات

لإلستفسارات:
يمكنكم االتصال على أ. ماجد الربيع )0540886020(
BuiltHeritage@KSU.EDU.SA :أو عبر االميل التالي

جامعة الملك سعود / كلية العمارة والتخطيط
وحدة الحفاظ على المباني والمواقع التراثية وتصاميمها

تقيم ورشة عمل بعنوان:


