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 حفل االستقبال اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 التنفيذ:تاريخ 
حفل االستقبال نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف

برنامج  وتم تقديمها على أنها االجتماعي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي 
أسبوع  وذلك لمدة استقبال المستجدين، ولقاء العميد بالطالب  وهو عبارة عن جماهيري أو معرض

برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  أربعة أيام متتالية-كامل
 كبير

 
 

 الصور
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 دورة تطويرية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة تطويرية نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي 
دورة لمدة ثالثة أيام في طرق التغلب على ضغط الدراسة  وهو عبارة عن دورات تدريبية مهنية تخصصية 

أيام أو أكثر كل  3 وذلك لمدة يقدمها أساتذة الكلية تشمل تدريبات وتطبيقات عملية ، تعقد داخل مدرج الكلية
ي مستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية ف ومن العناصر المميزة في الفعالية:  أسبوع ولعدة أسابيع

 مجال الفعالية أو شراكة مع جهة مميزة
 
 

 الصور
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 أسبوع توعوي اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

وذلكككك للفصككككككككككل  أسبوع توعوي نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وهو  الحمالت والمؤتمرات وتم تقككديمهككا على أنهككا وتطوعيةية خدمة مجتمع وكان مجال الفعالية:  الثاني الدراسي

ن ومكككككككككككككك عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي لية الطب للتوعية بالصحة العامة وذلك لمدةاستضافة ك عبارة عن
 برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبيرالعناصر المميزة في الفعالية: 

 
 الصور
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 كبرىمسابقة  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة كبرى نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
مشاركات عامة وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  الثاني وذلك للفصل الدراسي 
ومن  أربعة أيام متتالية-أسبوع كامل لمدةوذلك  مسابقة ثقافية معمارية عامة  وهو عبارة عن 

 فكرة البرنامج نوعية و جديدة العناصر المميزة في الفعالية: 
 
 

 الصور
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 رحلة داخل المملكة اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

رحلة داخل  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
رحالت  وتم تقديمها على أنها االجتماعي وكان مجال الفعالية:  الثاني وذلك للفصل الدراسي المملكة

وذلك لمدة رحلة اجتماعية لطالب الكلية للمنطقة الشرقية لمدة ثالثة أيام وهو عبارة عن وزيارات طالبية
رة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو المنفعة المباش ومن العناصر المميزة في الفعالية:  ثالثة أيام متتالية 

 التخصص مهنيا أو أكاديميا
 
 

 الصور
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 تحدي الرسم  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تحدي الرسم  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
دورات تدريبية  وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي اليدوي

وذلك لمدة فعالية لتعزيز المهارات المساندة للتخصصص لدى الطالب وهو عبارة عن مهنية تخصصية
 فكرة البرنامج نوعية و جديدة ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يوم واحد ومرة واحدة 

 
 الصور
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 محاضرة عن العمارة النجدية الفعالية:اسم 
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

محاضرة عن  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي العمارة النجدية 

وذلك  نبذة عن العمارة النجدية التقليدية و التراثية  وهو عبارة عن ندوات ومؤتمراتمحاضرات و  
برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين لمدة
 كبير

 
 

 الصور
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 وع التخرجمحددات اختيار مشر اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

محددات اختيار  نشاط:  لتخطيطكلية العمارة وا في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها توعوية وتثقيفية وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي وع التخرجمشر

تي يجب مراعاتها في محاضرة تلفت النظر إلى األمور ال وهو عبارة عن برنامج جماهيري أو معرض 
المنفعة المباشرة  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين وذلك لمدة اختيار مشاريع التخرج

 للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
 
 

 الصور
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 تبني مشروع تخرج واقعي اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تبني مشروع  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي تخرج واقعي 

حث الطالب على اختيار مشروع تخرج واقعي ) تكون  وهو عبارة عن محاضرات و ندوات ومؤتمرات 
برنامج جماهيري  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين وذلك لمدة اك جهة مرجعية له ( هن

 في مكان عام ويستهدف عدد كبير
 
 

 الصور
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 اسباب اختيارك لمشروع التخرج اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

اسباب اختيارك  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي لمشروع التخرج 

وذلك  طرق اختيار مشروع التخرج و أسبابه المعمارية  وهو عبارة عن محاضرات و ندوات ومؤتمرات 
برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد  يزة في الفعالية: ومن العناصر المم يومين متتاليين لمدة
 كبير

 
 

 الصور
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 تحدي الرسم السريع اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تحدي الرسم  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
مشاركات عامة وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي السريع 
وضع مسابقة لتحدي رسم منظور معماري وتسليم الرسمات خالل مدة معينة زمنها ساعة  وهو عبارة عن 

المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين وذلك لمدة واحدة
 ب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميالطال
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 معماريالطريقة عمل البرنامج  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

طريقة عمل  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي البرنامج معماري 

استعراض طريقة عمل البرنامج المعماري الذي سوف  وهو عبارة عن دورات تدريبية وتطويرية عامة 
ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين وذلك لمدة يبنى ، عليه مشروع التخرج بطريقة صحيحة 

 عام ويستهدف عدد كبير برنامج جماهيري في مكان 
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 نظور المعماريمورشة عمل لرسم ال اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

ورشة عمل لرسم  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على  االجتماعي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي نظور المعماريمال

عقد ورشة عمل في الكلية لرسم المنظور المعماري الذي  وهو عبارة عن دورات تدريبية مهنية تخصصية أنها
ومن العناصر  يومين متتاليين وذلك لمدة يعتبر عامل مهم للطالب في المقررات الدراسية في الكلية 

 رنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبيرب المميزة في الفعالية: 
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  ورشة عمل للرسم والتلوين اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

ورشة عمل للرسم  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
دورات  وتم تقديمها على أنها االجتماعي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي والتلوين

ورشة عمل في كلية العمارة للرسم والتلوين المعماري الذي يعد جزء  وهو عبارة عن تدريبية مهنية تخصصية
ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين وذلك لمدة ومتطلب ألي معماري او طالب في كلية العمارة

 رنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبيرب 
 
 

 الصور
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 اساسيات الرسم اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

اساسيات الرسم  نشاط:  كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
دورات تدريبية  وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية:  األول وذلك للفصل الدراسي 

وذلك لمدة رفع من مستوى و تحسين الرسم لدى الطلبة في اساسيات الرسم  وهو عبارة عن وتطويرية عامة
المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو  ومن العناصر المميزة في الفعالية:  يومين متتاليين 

 التخصص مهنيا أو أكاديميا
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 مسابقة فالتر السناب شات اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

 أطلق نادي  :الفعالية وصف
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 3d printing دورة  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

3d printing فعالية: كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها تطويري مهاري وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي 
مقدمة عن تقنية الطباعة الثالثية االبعاد ليتعرف عليها  وهي عبارة عن: دورات تدريبية وتطويرية عامة 

من العناصر المميزة في الفعالية: و يوم واحد ومرة واحدة وذلك لمدة زمنية قدرها:  الطالب وطريقة استخدامها 
 المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا 

 
 

 الصور
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 تجميع الكمبيوتر اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تجميع الكمبيوتر فعالية: كلية العمارة والتخطيط في النادي الثقافي واالجتماعي نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على أنها توعوية وتثقيفية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي 
تهدف الدورة الى تعليم الطالب كيفية اختيار القطع المناسبة  وهي عبارة عن: دورات تدريبية وتطويرية عامة 

ومن العناصر المميزة في الفعالية:  د ومرة واحدةيوم واح وذلك لمدة زمنية قدرها:  للكمبيوتر وطريقة تركيبه 
 المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا 
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 استقبال طالب السنة األولى اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

استقبال طالب  فعالية: العمارة والتخطيطكلية  في نادي العمارة وعلوم البناء نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على  االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي السنة األولى

استقبال األندية الطالبية لطالب السنة األولى وهو حدث يتم  وهي عبارة عن: برنامج جماهيري أو معرض أنها
ومن العناصر المميزة في الفعالية:  ثالثة أيام متتالية وذلك لمدة زمنية قدرها:  كل فصل لتعريفهم بالكلية وتخصصاتها

 برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبير 
 
 

 الصور
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 استضافة رئيس قسم العمارة اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

استضافة رئيس  فعالية: العمارة والتخطيطكلية  في نادي العمارة وعلوم البناء نفذ :الفعالية وصف
وتم تقديمها على  تطويري مهاري وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي قسم العمارة

استضافة رئيس قسم العمارة في معرض المكاتب الهندسية في ركن األندية  وهي عبارة عن: مشاركات عامة أنها
ومن العناصر المميزة في  ثالثة أيام متتالية وذلك لمدة زمنية قدرها:  ية الطالبيةفي المعرض تعزيز دعم اإلدارة لألن

 مستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية في مجال الفعالية أو شراكة مع جهة مميزة الفعالية: 
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 إثراء المحتوى بكتب للنادي اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

إثراء المحتوى  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  بكتب للنادي

عدة أيام متفرقة  مدة: ؛ وذلك ل إثراء المحتوى بكتب للنادي في مكتبته وهي عبارة عن: رقمي-إعالمي  
 برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبير ومن العناصر المميزة فيها:  خالل الفصل الدراسي

 
 الصور
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 حدي الفيفات اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تحدي الفيفا فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  
؛  تحدي الفيفا في وقت االستراحة بين الطالب على لعبة الفيفا الشهيرة وهي عبارة عن: رقمي-إعالمي  

المنفعة المباشرة للفعالية  فيها:  ومن العناصر المميزة عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي وذلك لمدة: 
 مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا

 الصور
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 ملتقى عمادة شؤون الطالب اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

ملتقى عمادة  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام  :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها  االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  الطالب شؤون

ملتقى قادة األنشطة الطالبية من الطلبة مع  وهي عبارة عن: محاضرات و ندوات ومؤتمرات على أنها :
مشاركين باألنشطة مسؤولين من العمادة، للتعرف على العمادة وأعمالها ومناقشة المواضيع التي تهم الطالب ال

ومن العناصر المميزة  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  الطالبية ويهدف لخلق تواصل فعال بين الطلبة 
 برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبير فيها: 

 
 الصور
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 في الكلية األولى السنة لطالبجولة في الكلية  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

جولة في الكلية  فعالية: التخطيطكلية العمارة و في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛  توعوية وتثقيفية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  في الكلية األولى السنة لطالب

جولة في أروقة الكلية للطالب المستجدين  عبارة عن:وهي  رحالت وزيارات طالبية وتم تقديمها على أنها :
ومن العناصر المميزة  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  في الكلية لتعريفهم بمرافقها والخدمات المتاحة لهم

  المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا فيها: 
 الصور
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  سلسلة محاضرات لمعماريين كبار الفعالية:اسم 
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

سلسلة محاضرات  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
: ؛ وتم تقديمها على أنها الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  لمعماريين كبار

التعاون مع وحدة خدمة المجتمع إلنجاح سلسلة  وهي عبارة عن: محاضرات و ندوات ومؤتمرات 
ومن العناصر المميزة  عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي ؛ وذلك لمدة:  المحاضرات للمعماريين الكبار

  ة مميزةمستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية في مجال الفعالية أو شراكة مع جه فيها: 
 الصور
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 التعاون مع الجمعية الخيرية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

التعاون مع  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛  علميةتخصصية و  وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  الجمعية الخيرية 

التعاون مع الجمعية الخيرية الهندسية لتطوير دورات مياه  وهي عبارة عن: مشاركات عامة وتم تقديمها على أنها :
المنفعة المباشرة للفعالية واسعة  ومن العناصر المميزة فيها:  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  عامة

            األثر لعامة الناس
    

 الصور
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 تمثيل الكلية في معرض الثانويات الفعالية: اسم
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تمثيل الكلية في  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  معرض الثانويات

تمثيل الكلية في معرض الثانويات  وهي عبارة عن: برنامج جماهيري أو معرض على أنها :تقديمها 
المنفعة المباشرة للفعالية  ومن العناصر المميزة فيها:  ثالثة أيام متتالية ؛ وذلك لمدة:  للتخصصات الجامعية

  مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
 

 الصور
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  مسابقة أسرع رسام الفعالية:اسم 
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة أسرع  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  رسام

؛ وذلك لمدة:  مسابقة أسرع رسام عند مدخل الكلية وهي عبارة عن: معرضبرنامج جماهيري أو  
  برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبير ومن العناصر المميزة فيها:  يومين متتاليين 

 الصور
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 تفعيل المنصة الطالبية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

تفعيل المنصة  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: الثقافي واالجتماعيالنادي  أقام :الفعالية وصف
الحمالت  ؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  الطالبية

ي بهو ة فتفعيل المنصة الطالبية في قلب مدخل الكلية وهو ركن تم تخصيصه لألندي وهي عبارة عن: والمؤتمرات
عدة أيام متفرقة خالل الفصل  ؛ وذلك لمدة:  الكلية، وعملت األندية على إعادة تصميمه وتفعيل األنشطة

 برنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كبير ومن العناصر المميزة فيها:  الدراسي
 الصور
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 معرض التخصصات الجامعية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

معرض  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  التخصصات الجامعية

المشاركة في معرض التخصصات  وهي عبارة عن: برنامج جماهيري أو معرض تقديمها على أنها :
-أسبوع كامل ؛ وذلك لمدة:  امعية في مدارس التربية وتمثيل الكلية بشكل عام والتعريف بها في المعرضالج

  المنفعة المباشرة للفعالية واسعة األثر لعامة الناس ومن العناصر المميزة فيها:  أربعة أيام متتالية
              

 الصور
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 نشر خرائط الكلية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 التنفيذ:تاريخ 
نشر خرائط   فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها  خدمة مجتمعية وتطوعية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  الكلية

خرائط الكلية على وسائل التواصل للمنسوبين وعانة مبادرة نشر  وهي عبارة عن: رقمي-إعالمي  على أنها :
الناس حيث يواجه كثير من زوار الكلية عدم معرفة األماكن داخلها، وقد قام النادي بتوفير مخططات واضحة، 

ومن العناصر المميزة فيها:  ثالثة أيام متتالية ؛ وذلك لمدة:  ونشرها على مواقع التواصل لتسيهل التعرف
        اشرة للفعالية واسعة األثر لعامة الناسالمنفعة المب 
         

 الصور
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 محددات اختيار مشروع التخرج اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

محددات اختيار  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  مشروع التخرج

استضافة خريج في لقاء محددات اختيار مشروع التخرج  وهي عبارة عن: محاضرات و ندوات ومؤتمرات 
يم، المشاركة في التنظ بالتعاون مع وحدة خدمة المجتمع في الكلية المرتبطة بعميد الكية مباشرة وكان دور النادي هو

ومن العناصر المميزة  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  واإلعالن والدعوة والبث عبر البيرسكوب
   مستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية في مجال الفعالية أو شراكة مع جهة مميزة فيها: 

             
 الصور
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 ة األنديةالحملة الثانية لمشارك اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

الحملة الثانية  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها  االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  لمشاركة األندية

إطالق الحملة الثانية للمشاركة في األندية وذلك من خالل زيارة  عن:وهي عبارة  مشاركات عامة على أنها :
؛ وذلك  أعضاء النادي لالستدويوهات الدراسية وتعريف الطالب وأعضاء هيئة التدريس باألنشطة وإنجازات األندية

 يربرنامج جماهيري في مكان عام ويستهدف عدد كب ومن العناصر المميزة فيها:  يومين متتاليين لمدة: 
              
        

 
 الصور
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 برنامج اإلرشاد الوقائي للطالب اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

برنامج  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام  :الفعالية وصف
؛ وتم  االجتماعي مجال الفعالية:وكان  األول وذلك في الفصل الدراسي:  اإلرشاد الوقائي للطالب

تفعيل وإطالق برامج اإلرشاد الوقائي للطالب  وهي عبارة عن: الحمالت والمؤتمرات تقديمها على أنها :
بالتعاون مع عمادة الكلية مباشرة وكان دور النادي هو المشاركة في التنظيم، واإلعالن والدعوة والبث عبر 

ومن  عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي ؛ وذلك لمدة:  واصلالبيرسكوب، والتغطية في وسائل الت
  المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا العناصر المميزة فيها: 

              
        

 الصور
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 مسابقة المقاالت المعمارية اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة المقاالت  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام أ :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  المعمارية 

الطالبية الكتشاف المواهب لديهم، مع إطالق مسابقة المقاالت المعمارية  وهي عبارة عن: مشاركات عامة 
ومن العناصر المميزة فيها:  عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي ؛ وذلك لمدة:  رصد جوائز قيمية

  المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا 
 
 

 الصور
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 المنصةدورة برنامج الراينو في  اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة برنامج  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  الراينو في المنصة

دورة برنامج الراينو المعماري في المنصة  وهي عبارة عن: تخصصيةدورات تدريبية مهنية  وتم تقديمها على أنها :
المنفعة المباشرة للفعالية  ومن العناصر المميزة فيها:  ثالثة أيام متتالية ؛ وذلك لمدة:  الطالبية في الكلية

        مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
       

 الصور
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 تكون حاسوبك المعماري كيف اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

كيف تكون  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  حاسوبك المعماري

دورة كيف تكون حاسوبك المعماري  وهي عبارة عن: تدريبية مهنية تخصصيةدورات  وتم تقديمها على أنها :
المنفعة المباشرة للفعالية  ومن العناصر المميزة فيها:  ثالثة أيام متتالية ؛ وذلك لمدة:  الشخصي في مقر النادي

        مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
              
      

 الصور
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  لقاء عن طرق التخطيط اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

لقاء عن طرق  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  التخطيط

لقاء المنصة الطالبية عن طرق التخطيط  وهي عبارة عن: محاضرات و ندوات ومؤتمرات تقديمها على أنها :
ومن العناصر  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  قدمها أحد طالب التخرج من قسم التصميم العمراني

   االمنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديمي المميزة فيها: 
        

 الصور

 
  



 هـ1439/1440الطالبية في كلية العمارة والتخطيط للعام الجامعي تقرير بفعاليات األندية   

39 

 

 استضافة أستاذ اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

استضافة أستاذ  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : االجتماعي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  
؛ وذلك لمدة:  استضافة أستاذ في المنصة الطالبية لنقل خبرته وتجربته وهي عبارة عن: مشاركات عامة 
مستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية في  ومن العناصر المميزة فيها:  يوم واحد ومرة واحدة 

          مجال الفعالية أو شراكة مع جهة مميزة
       

 الصور
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 زيارة مكتب فرانوي للتصميم اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

زيارة مكتب  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  فرانوي للتصميم

زيارة مكتب فرانوي للتصميم الداخلي وهو  وهي عبارة عن: وزيارات طالبيةرحالت  تقديمها على أنها :
من اشهر المكاتب في هذا المجال ويحتاج الطالب إلى تنمة معرفتهم بهذا التخصص وزيارة الممارسين ، وصاحب 

 المنفعة ومن العناصر المميزة فيها:  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  المكتب من خريجي الكلية
      المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا

              
      

 الصور
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 كيف تخطط لمشروعك اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

كيف تخطط  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  لمشروعك، لقاء المنصة
كيف تخطط لمشروعك، لقاء المنصة مع  وهي عبارة عن: محاضرات و ندوات ومؤتمرات وتم تقديمها على أنها :

ومن العناصر  ومرة واحدة يوم واحد ؛ وذلك لمدة:  أحد طالب التخرج لنقل الخبرة لطالب المستويات الدنيا
  مستضاف مميز وذو مكانة علمية أو عملية في مجال الفعالية أو شراكة مع جهة مميزة المميزة فيها: 

      
 الصور
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  المشاركة في حملة بيتك عامر اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

المشاركة في  فعالية: العمارة والتخطيطكلية  في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  تخصصية و علمية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  حملة بيتك عامر

المشاركة في حملة بيتك عامر وهي حملة رقمية عبر  وهي عبارة عن: رقمي-إعالمي  تقديمها على أنها :
أربعة أيام -أسبوع كامل ؛ وذلك لمدة:  ميم البيوت وعمارتهاوسائل التواصل  تهدف إلى رفع الوعي بطرق تص

    المنفعة المباشرة للفعالية واسعة األثر لعامة الناس ومن العناصر المميزة فيها:  متتالية
       

 الصور
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  دورة إخراج المشاريع في المنصة اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة إخراج  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  تطويري مهاري وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  المشاريع في المنصة

دورة إخراج المشاريع في المنصة قدمها  وهي عبارة عن: برنامج جماهيري أو معرض تقديمها على أنها :
المنفعة المباشرة  ومن العناصر المميزة فيها:  يومين متتاليين ؛ وذلك لمدة:  ة من طالب التخرجمجموع

       للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
       

 الصور
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 دورة كيف تظهر مخططاتك اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة كيف تظهر  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها  توعوية وتثقيفية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  مخططاتك
كيف تظهر مخططاتك في المنصة الطالبية قدمها  وهي عبارة عن: دورات تدريبية مهنية تخصصية على أنها :

ومن العناصر المميزة فيها:  يوم واحد ومرة واحدة ؛ وذلك لمدة:  أحد معيدي الكلية المتميزين للطالب
    المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا 
       

 
 الصور
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 مسابقة ثنائيات فرق في النادي اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة ثنائيات  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  فرق في النادي

النادي وهي عبارة عن تشكيل فرق من طالبين مسابقة ثنائيات فرق في  وهي عبارة عن: مشاركات عامة 
؛  للتسابق في تصميم مبنى خدمي في وقت محدد، والفائز الذي يكمل متطلبات التصميم في أسرع وقت مع جوائز قيمة

المنفعة المباشرة للفعالية  ومن العناصر المميزة فيها:  عدة أيام متفرقة خالل الفصل الدراسي وذلك لمدة: 
        ب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميامفيدة جدا لطال

              
      

 الصور
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  دورة استراتيجية التصميم اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة استراتيجية  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
دورات  ؛ وتم تقديمها على أنها : الثقافي وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  التصميم

دورة استراتيجية التصميم قدمها الدكتور عبدهللا الحصين أستاذ التصميم في  وهي عبارة عن: تدريبية وتطويرية عامة
المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا  ة فيها: ومن العناصر المميز يومين متتاليين ؛ وذلك لمدة:  الكلية للطالب

   لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا
 
 

 الصور
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 دورة طرق المناقشة الصحيحة اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

دورة طرق  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم  توعوية وتثقيفية وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  المناقشة الصحيحة
دورة طرق المناقشة الصحيحة  للمشاريع  وهي عبارة عن: دورات تدريبية مهنية تخصصية تقديمها على أنها :

يوم واحد ومرة  وذلك لمدة: ؛  النهائية قدمها طالب التخرج سعود الحرزاب لطالب المستوى الثالث والرابع
      فكرة البرنامج نوعية و جديدة ومن العناصر المميزة فيها:  واحدة

           
 

 الصور
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 مسابقة دقيقة إظهار اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة دقيقة  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: النادي الثقافي واالجتماعي أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : تطويري مهاري وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  إظهار

مسابقة دقيقة إظهار تعتمد على سرعة إظهار مخطط غير ملون في  وهي عبارة عن: الحمالت والمؤتمرات 
ومن العناصر  تفرقة خالل الفصل الدراسيعدة أيام م ؛ وذلك لمدة:  خالل دقيقة واحدة فقط في مقر النادي

   المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا أو أكاديميا المميزة فيها: 
              
      

 الصور
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  مسابقة سكتش البريك اسم الفعالية:
 هـ28/12/9143 تاريخ التنفيذ:

مسابقة سكتش  فعالية: كلية العمارة والتخطيط في: واالجتماعيالنادي الثقافي  أقام :الفعالية وصف
؛ وتم تقديمها على أنها : تطويري مهاري وكان مجال الفعالية: األول وذلك في الفصل الدراسي:  البريك

مسابقة سكتش البريك وهي مفتوحد للجميع وتتمثل في طلب سرعة رسم  وهي عبارة عن: مشاركات عامة 
عدة أيام متفرقة خالل  ؛ وذلك لمدة:  اكرة في خمس دقائق في وقت البريك بعد الصالةمبنى مشهور من الذ

المنفعة المباشرة للفعالية مفيدة جدا لطالب القسم أو التخصص مهنيا  ومن العناصر المميزة فيها:  الفصل الدراسي
             أو أكاديميا

      
 الصور

 
 
 


