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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 شكر وتقدير
 :تتقدم األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط بالشكر والتقدير لكل من

 

 

 

 
 معالي مدير الجامعة

 بدران بن عبدالرحمن العمر. أد
 سعادة عميد شؤون الطالب 

 القرينيفهد بن حمد . أد
   

 

 

 
 سعادة عميد كلية العمارة والتخطيط

 عبداهلل بن أحمد الثابت. د
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلميسعادة  

 محمد بن علي باحبيل. د. أ
   

 

 

 
 سعادة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

 وليد بن سعد الزامل. د
 وكيل الكلية للتطوير والجودةسعادة  

 أنس بن مفرح المغيري. د
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 : مقدمة التقرير
ألثتللع باألللطااللديا املد للةا دعدلىللةاا321هلللبال ديد للداألللطا املتللعةا اإلثرمللةاز دت  لىللةا    ام لل ا3417ا–ا3416حفللعاملل  ا

ا:ا ارلية
 ا. دث  يا دثق يفاز الجإلم مي
 ا.مل  يا ديم رة
 ا.مل  يا دإلخعىط
 ا. دث  يا د   ضي

ا:از إلث زياهذ ا دإلق   األ  األث شطا املد ةا دثدتةا دثق يفباز ديم رةاز دإلخعىطبازألطاأل  ه 
 ا.إق ألةا د ق ء  ا اب ش ةاألعاسي  ةاممىدا دك ىةاز دركدءازرؤس ءا اقس  األعا دعدبازأمض ءاهىئةا دإلدر ساز ارظفني
 ا. د حد ا درتفىهىةا  اعازا رجاألد ثةا د   ض
  ا.فىةاز دإلخصصىة اس لق  ا دثق
 ا. ددزر  ا دإلدر بىة
 ا. د ق ء  ا الجإلم مىةا  اعا دك ىة
  ا. دإلي زناألعاأقس  ا دك ىةازإ  ر هت

ا
كملل اشللهدا املد للةاعللذ ا ديلل  املق للةاملرمىللةااث لليايفافللإل ا دبلل با مىللعا دعللدبا دلل  ربنيايفااقللد األتلل رك هت ا لل اأسللف ا مللدا  ا

ا:امط
 ا فإلإل حاشيبةا دفثرن
  ا.خلطا دي يباكر طاف  قا
 ا.اكر طاف  قا دلد عا د قمي
 ا.اأسىسازرشةا جملسم  ا ددر سىةا  اعاألق ا املد ة
 اكر طاف  قا ديمعا الجإلم م يا دإلعرمي. 
 ا.إمد  األسر ةا اف قاألعاأل كزاز رفاد تب باأليهاألؤسسةا ديثر ا خلري ة

ا.درجههبازأنا رفقاد مز داألطا دثج حزإذاحنمدا  ااي ىلام  اهذ ا دجن  باملسأدهاسبح ملهاأناجيي هاا دص ا
ا.زفىم ا  يااق ر  اافصى ىةااه ا املتعةاأل ابةاحسبا دفصعا ددر سي

از  ازيلا دإلرفىق
ا ات فا دي  ام  ا املد ةا دعدلىة

 
 احمد طومان. د
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 

 

 

 

 

 فعاليات 

 األولالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 النادي الثقافي
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 استقبال الطالب المستجدين :اسم الفعالية 
 .استقبلت األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط الطالب المستجدين: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ8/11/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 1:عدد المنظيمن 
 .الناديمنسوبي :نوع المنظمين 

 . 121 :عدد المستفيدين 
 .الطالب المستجدين المتخرجين من السنة التحضيرية :نوع المستفيدين 

 .استقبال الطالب المستجدين المتخرجين من السنة التحضيرية: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

ه ، وقد توزع 1341/  1341المقبولين في الكلية للعام الدراسي استقبلت األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط جموع الطالب 
 .أعضاء النادي على بوابات الكلية يحملون معهم الملصقات والنشرات التعريفية، ويجيبون على اسئلة الطالب المستجدين المختلفة

 
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 اجتماع المبادرين :اسم الفعالية 
 .األول الستقطاب المبادرين في الكليةعقد االجتماع : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ22/11/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

 . 11 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية :نوع المستفيدين 

 .عقد االجتماع األول الستقطاب المبادرين في الكلية :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

عقد النادي الثقافي واالجتماعي يوم األربعاء اجتماعه األول الستقطاب الطالب المبادرين بأنشطة متنوعة في الكلية، وقد تنوع 
 .وتحفيز الطالب للمشاركةالمبادرات ما بين الجوانب اإلعالمية، والخط العربي، والمجسمات، 

 .أدار االجتماع مدير النادي الطالب حازم الغنيم، وقد اسفر عن مجموعة من االتفاقات الفعالية والتي يرجى أن تفعل النشاط بشكل مميز

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تصميم الهوية :اسم الفعالية 
 .والتخطيطتصميم هوية لألندية الطالبية في كلية العمارة : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ22/12/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

 . 121 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية والطالب الكلية :نوع المستفيدين 

 .هوية األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

انتهى الفريق المكلف من أعضاء النادي الثقافي واالجتماعي من تصميم الهوية الموحدة لألندية في كلية العمارة والتخطيط، وقد أسفرت 
 .عن تصميم الشعارات واختيار األلوان المناسبة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 التحضير لرحلة الكلية :اسم الفعالية 
 .اجتماع أعضاء النادي بمعدل مرتين اسبوعيا لألعداد للرحلة االجتماعية: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ41/12/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:مين نوع المنظ

 . 121 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية والطالب الكلية :نوع المستفيدين 

 .التحضير لرحلة الكلية: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

رغبة من أعضاء النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة والتخطيط في أن تكون الرحلة الداخلية االجتماعية لهذا الفصل مميزة، فقد 
 .الرياضي، العمارة، التخطيط، إلنجاح الرحلة: شرعوا في التتنظيم لها من وقت مبكر جدا، كما تم التنسيق مع جميع األندية األخرى

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تفعيل الشاشات إلعالنات األندية :اسم الفعالية 
 .تفعيل الشاشتين في مقر األندية لإلعالن عن األنشطة: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ1/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .الناديمنسوبي :نوع المنظمين 

 . 121 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية والطالب الكلية :نوع المستفيدين 

 .هوية األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

 .األندية إضافة إلى عملها للباليستيشن والفديو، تم تفعيل الشاشات في غير وقت فتح النادي لإلعالن عن أنشطة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تنفيذ الرحلة الداخلية للكلية :اسم الفعالية 
 .تنفيذ الرحلة الداخلة االجتماعية لمنسوبي الكلية: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ2/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:المنظمين نوع 

 . 21 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية :نوع المستفيدين 

 .تنفيذ الرحلة الداخلية للكلية: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

وسط حضور في استراحة الفيصل في الدرعية  2/1/1341تم بحمد اهلل تنفيذ الرحلة الداخلية لكلية العمارة والتخطيط يوم الخميس 
جيد من أساتذة الكلية والمحاضرين والمعيدين والموظفين والطالب، وقد تخلل الرحلة العديد من الفقرات والمسابقات والتكريم وتوزيع 

 .الجوائز والعشاء ولعب الكرة والسباحة

 الصور

 
 

 
  



 

  
 

14 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دعم برنامج المحاضرات العامة لقسم العمارة :اسم الفعالية 
 .النادي لبرنامج المحاضرات العامة لقسم العمارةدعم : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ1/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 4:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

 . 121 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية :نوع المستفيدين 

 .تنفيذ الرحلة الداخلية للكلية: الخبرعنوان 
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

تجاوبا مع طلب سعادة رئيس قسم العمارة، وسعادة المشرف على برنامج المحاضرات العامة في الكلية، تعاونت األندية الطالبية مع هذا 
تاندات اشتملت على جدول المحاضرات للفصلين البرنامج من خالل توفير إعالنات وزعت على كافة أرجاء الكلية تمثلت في خمس س

 هـ 1341/  1341الدراسيين األو والثاني من عام 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مبادرة راحتي مع نشاطي :اسم الفعالية 
 .مبادرة من أعضاء النادي الستثمار الطالب لساعة الراحة في النشاط: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ8/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية :نوع المستفيدين 

 مبادرة راحتي مع نشاطي: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

 1 – 12راحتي مع نشاطي، وذلك لتفعيل ساعة الراحة اليومية من الساعة : أطلق أعضاء النادي الثقافي واالجتماعي مبادرتهم بعنوان 
ظهرا، وذلك بجذب الطالب للمشاركة في أنشطة النادي من خالل حثهم على االستفادة من طاوالت التنس والبلياردو والفرفر والهوكي، 
وذلك بإخراجها مقابل مقر األندية، وتخصيص مجموعة من طالب النادي لتولي تسليم المضارب والكرات والعصي للطالب والمنسوبين 

 .بقات،للعلب، وتحكيم المسا

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مشاركة كلية العمارة في معرض أصالة حرف :اسم الفعالية 
 .معرض أصالة حرف أقيم في ساحة البجيري التاريخية في الدرعية وشارك فيه خطاط الكلية عبدالعزيز العبادي: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ13/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 1:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  2211 :عدد المستفيدين 
 .المجتمع :نوع المستفيدين 

 مشاركة كلية العمارة في معرض أصالة حرف: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

أصالة حرف، الذي  أقيم في ساحة البجيري التاريخية في الدرعية في الفترة من : شاركت كلية العمارة والتخطيط في معرض الخط العربي
، وقد افتتح المعرض صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن  هـ وشارك فيه خطاط الكلية عبدالعزيز العبادي1/1341/ 13 – 11

 .للسياحة وقد لقيت مشارك الكلية استحسان وثناء الجميع سلمان رئيس الهيئة العامة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 حملة تطعيم أنفلونزا الشتاء :اسم الفعالية 
 التعاون مستشفى الملك خالد لحملة تطعيم أنفلونزا الشتاء: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ3/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  1111 :عدد المستفيدين 
 .جميع منسوبي الكلية :نوع المستفيدين 

 حملة تطعيم أنفلونزا الشتاء: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

ة العدوى، أكد سعادة المشرف على األندية الطالبية في كلية العمارة استجابة لطلب مستشفى الملك خالد الجامعي، قسم مكافح
أحمد طومان استعداد األندية الطالبية لدعم وتسهيل مهما جميع الحمالت الصحية والتوعوية، ومن ذلك استضافة : والتخطيط الدكتور

 . مكافحةالعدوى ودعم حملة تطعيم أنفلونزا الشتاء التي ينظمها مستشفى الملك خالد الجامعي، قسم
 .وتم توفير جميع متطلبات الحملة من مكان وإعالنات وثالجة حفظ األمصال، واألندية جاهزة إن شاء اهلل للتنفيذ

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تنفيذ حملة تطعيم اإلنفلونزا الموسمية :اسم الفعالية 
 .حملة تطعيم االنفلونزا الموسمية بالتعاون مع مستشفى الملك خالد تم تننفيذ: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ3/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 1:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  1111 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية والجامعة :نوع المستفيدين 

 تنفيذ حملة تطعيم اإلنفلونزا الموسمية: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

بتعاون بين األندية الطالبية في كلية العمارة، ومستشفى الملك خالد الجامعي، قسم مكافحة العدوى، تم تنفيذ حملة تطعيم االنفونزا 
 .جرعة لمنسوبي الكلية والكليات المجاورة 1111الموسمية، وتستهدف إعطاء 

 .أحمد بن رشدي طومان. د: ر ذلك سعادة المشرف على األندية الطالبيةذك
 -هناك ثالثة أنماط من األنفلونزا الموسميةو  .ألنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد فيروسات األنفلونزاالجدير بالذكر أن 

A  وB  وC . 
وصداع وألم في العضالت ( عادة ما يكون جافا  )تتسم األنفلونزا الموسمية بارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ واإلصابة بسعال و 

وُيشفى معظم المرضى من الحمى واألعراض األخرى في غضون أسبوع . والتهاب الحلق وسيالن األنف( توّعك)والمفاصل وغثيان وخيم 
ولكن يمكن لألنفلونزا أن تتسّبب في حدوث حاالت مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما . بيةواحد دون الحاجة إلى عناية ط

وتدوم الفترة التي تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرض، والتي تُعرف بفترة (. انظر أدناه)ألّمت بإحدى الفئات الشديدة االختطار 
 .الحضانة، يومين تقريبا  

 الصور
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 زيارة علمية لقسم نظم المعلومات الجغرافية :اسم الفعالية 
 .زيارة قسم نظم المعلومات الجغرافية في أمانة مدينة الرياض: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ2/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 أمانة مدينة الرياض: مكان التنفيذ 

 1:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي: نوع المنظمين

 . 21 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية :نوع المستفيدين 

 زيارة علمية لقسم نظم المعلومات الجغرافية: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

د اشتملت الزارة قام مجموعة من طالب كلية العمارة والتخطيط بزيارة علمية لقسم نظم المعلومات الجغرافية في أمانة مدينة الرياض، وق
 .على محاضرة علمية عن تطبيقات المشروع واهميته لطالب العمارة والتخطيط

وتأتي هذه الرحلة في أطار التعاون بين األندية الطالبية وأعضاء هيئة التدريس في الكلية في موادهم التعليمية من جهة، وبين الكلية 
 .والقطاع الحكومي من جهة أخرى

 الصور
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 إطالق أسبوع المبادرات :الفعالية اسم 
 .أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارةأسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 21/2/1341هـ وحتى 11/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:المنظيمن عدد 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

 : وقد اشتملت على المناشط اآلتية. أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية
 المكان التاريخ اليوم المبادرون العنوان 

 مدرج الكلية  2/  11 األحد أحمد ياسر أسرار اإلظهار المعماري ببرنامج األركيكاد 1
 مقر النادي  2/  18 االثنين عبدالعزيز العبادي عربيمهارات وفنون الخط ال 2
 مدرج الكلية  2/  11 الثالثاء الفريق مسرحية إثرائية 4
 مدرج الكلية  2/  21 األربعاء حازم الغنيم مفاتيح احتراف اإلظهار المعماري اليدوي 3
 مقر النادي 2/  21 الخميس موسى العتيق كيف أصنع مجسما معماريا 2

 
 الصور
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 دورة اإلظهار المعماري اليدوي :اسم الفعالية 
أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية بدأت بدورة اإلظهار : وصف الفعالية 

 .المعماري اليدوي
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ 11/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية بدأت بدورة أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية  :نص الخبر أو رابط الخبر 

وهي دورة مهمة لكل طالب في كلية العمارة والتخطيط تساعده على إظهار مشروعه بطريقة مناسبة مما . اإلظهار المعماري اليدوي
ادي الثقافي واالجتماعي الطالب حازم قدم الدورة مدير الن .يساهم بدرجة كبيرة في فهم تصميمه، ورفع مستوى قبوله لدى لجنة التحكيم

 .الغنيم، وقد اكتظ النادي بالحضور، ومعربين عن امتنانهم واغتباطهم بهذه الدورات التطويرية

 الصور
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 دورة الخط العربي :اسم الفعالية 
مبادرات تطويرية ثنت بدورة الخط العربي أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس : وصف الفعالية 

 .اليدوي
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ 18/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

وهي دورة . أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية ثنت بدورة الخط العربي اليدوي: 
لى التعبير عن مشروعاتهم بطريقة مناسبة مما يساهم بدرجة كبيرة في فهم تصميمه، ورفع مهمة لطالب كلية العمارة والتخطيط تساعده ع

 .مستوى قبوله لدى لجنة التحكيم
قدم الدورة مدير النادي الثقافي واالجتماعي الطالب الخطاط عبدالعزيز العبادي، وقد اكتظ النادي بالحضور، معربين عن امتنانهم 

 .ويريةواغتباطهم بهذه الدورات التط

 الصور
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 مسرحية الكلية :اسم الفعالية 
 .أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية كان ثالثها مسرحية الكلية: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ 11/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

 . أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية كان ثالثها مسرحية الكلية: 
وهي مسرحية هادفة ترمي إلى حكاية معاناة طالب العمارة في مسيرته التعليمية، وما يالقيه من صعوبات في سبيل إنهاء مشروعه في نهاية  

 .كل فصل
 .هشام الحداوي، راكان العمري، عبدالرحمن الخنين: ة فريق المسرح في الكليةقام على المسرحي

 الصور
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 أسرار اإلظهار المعماري ببرنامج األركيكاددورة  :اسم الفعالية 
أسرار أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية كان رابعها دورة : وصف الفعالية 

 .اإلظهار المعماري ببرنامج األركيكاد
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ 21/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:المنظيمن عدد 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

أسرار اإلظهار المعماري أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية كان رابعها دورة 
 .ببرنامج األركيكاد

 .وهي دورة مهمة جدا لجميع طالب الكلية ألهمية برنامج األركيكاد لكل معماري سواء كان طالبا أو ممارسا للمهنة في الميدان

 لصورا

 
  



 

  
 

28 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دورة المجسمات :اسم الفعالية 
أطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه المميز بخمس مبادرات تطويرية كان خامسها دورة : وصف الفعالية 

 .المجسمات المعمارية
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ 21/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 21:عدد المنظيمن 
 .منسوبي النادي:نوع المنظمين 

  211 :عدد المستفيدين 
 .منسوبي الكلية من طالب وأساتذة :نوع المستفيدين 

 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر 

 .المميز بخمس مبادرات تطويرية كان خامسها دورة المجسمات المعماريةأطلق النادي الثقافي واالجتماعي في كلية العمارة أسبوعه 
 .وهي دورة مهمة جدا لجميع طالب الكلية ألهمية عمل المجسمات لكل معماري سواء كان طالبا أو ممارسا للمهنة في الميدان

عبدالرحمن البخيت، . في الكلية لسعادة د وكون هذه الدورة هي األخيرة في أسبوع المبادرات، وحيث أنها قد تزامنت مع محاضرة عامة
وهي في ذات السياق الهادف للدورة، فقد تم دمج النشاطين جميعا، ونقل الحضور مع الوجبة إلى المدرج، وقد القت هذه المبادرة 

 .عبدالعزيز أبو سليمان، وجميع الحضور. استحسان سعادة رئيس قسم العمارة د

 
 الصور
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 ورشة العمل المكثفة إلطالق خطة الفصل القادم :اسم الفعالية 
بتنظيم من النادي الثقافي، تم عقد ورشة عمل مكثفة استمرت لمدة يوم كامل لمناقشة إطالق خطة النشاط للفصل : وصف الفعالية 

 .القادم
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ21/4/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 عمارة والتخطيطكلية ال: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي ونائبه :نوع المنظمين 

 . 1 :عدد المستفيدين 
 .مدراء األندية ونوابهم :نوع المستفيدين 

 ورشة العمل المكثفة إلطالق خطة الفصل القادم: عنوان الخبر
ل مكثفة استمرت لمدة يوم كامل لمناقشة إطالق خطة النشاط بتنظيم من النادي الثقافي، تم عقد ورشة عم: نص الخبر أو رابط الخبر 

للفصل القادم، وقد بدأت الورشة من الصباح الباكر وحتى العشاء، وعقدت في المنطقة الشرقية كنوع من التكريم لمدراء األندية ونوابهم، 
وقد أسفرت الورشة عن عدد كبير من  .وعةوإلضفاء جو من االرتياح بعد عناء فصل طويل من االمتحانات، ومفعم باألنشطة  المتن

 .اآلليات والخطط التفعيلية إلطالق برنامج النشاط للفصل القادم إن شاء اهلل
 الصور
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 .تنفيذ الرحلة الطويلة للكلية :اسم الفعالية 
 .تنفيذ رحلة الكلية الفصلية لمنطقة مكة: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ4/2/1341هـ وحتى 1/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 مكة -كلية العمارة والتخطيط : مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .منسوبي الكلية:نوع المنظمين 

 12 :عدد المستفيدين 
 .جميع منسوبي الكلية :نوع المستفيدين 

 .تنفيذ الرحلة الطويلة للكلية: عنوان الخبر
 :الخبرنص الخبر أو رابط 

وقد كان برنامج الرحلة يشتمل على أداء .  نفذ النادي الثقافي واالجتماعي بكلية العمارة والتخطيط رحلة األندية الطويلة لمنطقة مكة
وقد رافق الطالب سعادة المشرف . مناسك العمرة، وزيارة مدينة الملك عبداهلل االقتصادية في جدة، وزيارة مشاريع توسعة الحرم المكي

ولزيادة الروابط االجتماعية .احمد طومان، واستفاض في الشرك للطالب عن اتلجوانب المعمارية المختلفة. د: ام على األندية الطالبيةالع
بين المشاركين، والستيعاب أكبر عدد منهم، فقد تم تنفيذ الرحلة عن طريق التعاقد مع حملة األسواف للحج والعمرة، وتخصيص باص 

 .برامج الرحلة، وزيادة األلفة والتعارف بين الجميع خاص للطالب لتنفيذ

 الصور
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 فعاليات 

 األولالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 نادي العمارة
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 حملة التوعية بمرافق الكلية :اسم الفعالية 
 .للقاعات والمعاملقيام مجموعة من طالب نادي العامرة بحملة للتوعية بمرافق الكلية، وطريق الوصول : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 23/8/2112هـ 1/11/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 أعضاء النادي :نوع المنظمين   11:عدد المنظيمن 
  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 العمارة والتخطيط كليةالتوعية بمرافق   حملة :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

قام مجموعة من طالب نادي العمارة بحملة للتوعية بمرافق الكلية، وطرق الوصول للقاعات واالستديوهات والمعامل، تهدف الحملة إلى 
 .تسريع وصول الطالب المستجدين لقاعاتهم في اليوم األول من الفصل الدراسي

 الصور
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 اجتماع االندية األربعة النتخاب المدراء والنواب واالعضاء :اسم الفعالية 
 .عقد االجتماع االنتخابي لألندية األربعة لتحديد المدراء ونوابهم واألعضاء: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 11/1/2112هـ 2/12/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .مقر األندية :مكان التنفيذ 

   11:عدد المنظيمن 
 أعضاء األندية :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 اجتماع االندية األربعة النتخاب المدراء والنواب واالعضاء :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

النادي الثقافي، نادي العمارة، نادي : هـ جميع األندية العاملة في كلية العمارة والتخطيط، وهي2/12/1341اجتمعت ظهر يوم األربعاء 
التخطيط، النادي الرياضي، وذلك لتنسيق العمل فيما بينها، والنتخاب مدراء األندية ونوابهم واألعضاء المشاركين، ووضع خطة العمل 

احمد طومان، وسعادة المشرف على النادي .د : وقد حضر االجتماع سعادة المشرف العام على األندية الطالبية. ذا الفصلالتنفيذية له
 .وقد اعتمدت في هذ االجتماع تشكيلة المدراء واألعضاء واألنشطة التنفيذية.محمد كتبي. الرياضي د

 الصور
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 تطبيق هوية األندية داخليا :اسم الفعالية 
 .بعد اكتمال هوية األندية في كلية العمارة والتخطيط، كان من مهام نادي العمارة تطبيق هذه الهوية على داخل النادي: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ28/12/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:مستفيدين عدد ال
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 تطبيق هوية األندية داخليا :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

 .ديقام مجموعة من طالب نادي العمارة بعد اكتمال هوية األندية في كلية العمارة والتخطيط، بتطبيق هذه الهوية على داخل النا
 

 الصور

 
 

  



 

  
 

35 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 ف ببرنامج راينو الهندسيريرشة عمل للتعو  :اسم الفعالية 
 .قام مجموعة من طالب نادي العامرة بعقد ورشة عمل لتعريف ببرنامج راينو الهندسي: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 1/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 أعضاء النادي :نوع المنظمين   11:عدد المنظيمن 
  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 ف ببرنامج راينو الهندسيريرشة عمل للتعو  :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

راينو للرسم الهندسي، وهذا البرنامج تعلمه الطالب من خالل قام مجموعة من طالب نادي العمارة بعقد ورشة عمل للتعريف ببرنامج 
 .تدريبهم الصيفي في ألمانيا الصيف الماضي

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 ندوة العمارة والقيم :اسم الفعالية 
 .عقد ندوة متخصصة بعنوان العمارة والقيم لطالب وأساتذة الكلية: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 23/8/2112هـ 2/1/1341:وقت التنفيذتاريخ و 
 .استارحة الفيصل في الدرعية :مكان التنفيذ 

   11:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 21:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 :نص الخبر أو رابط الخبر
االجتماعية للكلية قام مجموعة من أعضاء نادي العمارة بعقد ندوة بعنوان العمارة والقيم شارك فيها مجموعة من على هامش الرحلة 

أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والموظفين والطالب، وقد نوقش فيها موضوع القيم الواجب على المعماري التحلي بها 
 .التنازل عنهاعند ممارسته المهنة، وإلى أي مدى يمكن 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 ف ببرنامج راينو الهندسيريلتعا دورة :اسم الفعالية 
 .قام مجموعة من طالب نادي العامرة بعقد ورشة عمل لتعريف ببرنامج راينو الهندسي: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 1/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   11:المنظيمن عدد 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 ف ببرنامج راينو الهندسيريلتعا دورة :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

قام مجموعة من طالب نادي العمارة بعمل ورشة للتعريف بالبرنامج الهندسي العالمي راينو، وقد حصل الطالب على تعليم كامل على 
 .هذا البرنامج من خالل التدريب الصيفي للعام الماضي

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 محاضرة عامة عن أقسام العمارة في المملكة :اسم الفعالية 
احمد طومان بتقديم محاضرة عامة عن أقسام العمارة في . قام المشرف العام على األندية الطالبية في كلية العمارة د: وصف الفعالية 

 .المملكة
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 8/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .مدرج الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 21:يدين عدد المستف
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 ف ببرنامج راينو الهندسيريرشة عمل للتعو  :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

وهي . ي المملكةاحمد طومان بتقديم محاضرة عامة عن أقسام العمارة ف. قام المشرف العام على األندية الطالبية في كلية العمارة د
مشاركة من األندية الطالبية في برنامج المحاضرات العام الذي ينفذه قسم العمارة في الكلية، وقد حضر المحاضرة جمع من أعضاء 

 .عبدالعزيز أبو سليمان. هيئة التدريس على رأسهم سعادة رئيس القسم د
 .ت التي طرحت فيهاوقد القت استحسان الجميع لكمية المعلومات واإلحصاءات والتحليال

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 
 

 

 
 

 
 

  



 

  
 

41 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 .ورشة عمل المباني الشاهقة حول الكعبة: اسم الفعالية 
 .عقد ورشة عمل المباني الشاهقة حول الكعبة على هامش رحلة الكلية الفصلية لمنطقة مكة: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 2/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .باص رحلة الكلية من الرياض إلى مكة : مكان التنفيذ

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 41:عدد المستفيدين 
 المشاركون في رحلة الكلية:نوع المستفيدين 

 .ورشة عمل المباني الشاهقة حول الكعبة :عنوان الخبر
 

 :نص الخبر أو رابط الخبر
طالب نادي العمارة بعقد ورشة عمل لمناقشة وإثراء الرأي حول النظرة المعمارية للمباني الشاهقة االرتفاع حول الكعبة، قام مجموعة من 

وق عقدت الورشة في الحلفة المتجهة من الرياض إلى مكة لتنفيذ رحلة الكلية الفصلية، وذلك لالستفادة من اجتماع المشاركين، وإثراء 
ركون إلى قسمين ما بين مؤيد ومعارض، وكل كان له وجهة نظره ومبرراته، وقد أدار الحوارات وحكمها سعادة النقاش، وقد انقسم المشا

 .احمد طومان. د: المشرف العام على األندية الطالبية

 الصور
 

 
 
 

  



 

  
 

42 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض GISزيارة قسم  :اسم الفعالية 
 .في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض GISزيارة مجموعة من طالب الكلية بزيارة قسم : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 1/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  ا وعضو هيئة تدريسطالب 21:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 
 في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض GISزيارة قسم  :عنوان الخبر

 :نص الخبر أو رابط الخبر
 في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض GISقسم قام مجموعة من طالب الكلية بزيارة ل

تكوين الهيئة لنظام المعلومات الحضرية في مدينة الرياض، الذي يتم من خالله جمع وإدخال مراحل  ت الزيارة التعرف علىوتناول
وتسجيل كافة المعلومات عن مدينة الرياض بجميع جوانبها الحضرية من استعماالت لألراضي، وخرائط أساس، ومعلومات تخطيطية، 

ية شاملة للمدينة، والتحول من النظم التقليدية المعتمدة على الخرائط والمخططات الورقية، إلى نظم بهدف بناء قاعدة معلومات حضر 
 .رقمية متطورة تساند أعمال التخطيط الحضري االستراتيجي والتطوير التنموي الذي تشهده المدينة

 الصور

    

  
 

  



 

  
 

43 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مسابقة حصاد المشاريع :اسم الفعالية 
 .إطالق المسابقة اإلكبر في الكلية بعنوان حصاد المشاريع: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 23/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 650:عدد المستفيدين 
 ة التدريسالطالب وأعضاء هيئ:نوع المستفيدين 

 مسابقة حصاد المشاريع :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

اطلق نادي العمارة مسابقته األكبر في الكلية بالتعاون مع باقي األندية، وهي تتمثل في حصر جميع المشاريع في الكلية في المناقشات 
التخرج، وذلك باختيار أفضل مشروعين من كل مستوى من خالل وحتى مشاريع  1النهائية لقسمي العمارة والتخطيط، بدءا من تصميم 

لجنة تحكيم مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم نشر هذه المشاريع في مجلة داخلية خاصة، وتكريم أصحابها ومنحهم جوائز مجزية في 
 .حفل مخصص لهذا الغرض، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم

جة حقيقية تمثلت في الحاجة الملحة والتي تتكرر في كل فصل دراسي لجمع المشاريع الجدير بالذكر أن هذه المسابقة نبعت من حا
وقد عرضت فكرة المسابقة على سعادة عميد الكلية .  المميزة وتوثيقها لتكون سجال مرجعيا مع الزمن، وهو ما تصبو المسابقة لتحقيقه

 .ت استحسانهم وقبولهمعبداهلل الثابت، وعلى رؤساء األقسام وجمع من األساتذة، والق. د

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تحكيم مسابقة حصاد المشاريع :اسم الفعالية 
 .إنهاء المرحلة الثانية من مسابقة حصاد المشاريع وهي التحكيم: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 1/4/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :المنظمين نوع 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 650:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 تحكيم مسابقة حصاد المشاريع :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

 : انتهت اليوم فعاليات تحكيم مسابقة حصاد المشاريع بحضور لجنة التحكيم المكون من
 .أنس المغيري. د: أستاذ من قسم التخطيط

 أحمد طومان. د: أستاذ من قسم العمارة
 علي المبارك. م: محاضر

مشروعا الختيار األفضل منها على مستوى كل تصميم من التصاميم الثمانية، ومشروع من مشاريع التخطيط  31وقد حكمت اللجنة 
اجة حقيقية تمثلت في الحاجة الملحة والتي تتكرر في كل فصل دراسي لجمع الجدير بالذكر أن هذه المسابقة نبعت من ح .األربعة

وقد عرضت فكرة المسابقة على سعادة  . المشاريع المميزة وتوثيقها لتكون سجال مرجعيا مع الزمن، وهو ما تصبو المسابقة لتحقيقه
 .قت استحسانهم وقبولهمعبداهلل الثابت، وعلى رؤساء األقسام وجمع من األساتذة، وال. عميد الكلية د

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 
 
 
 
 

 

 فعاليات 

 األولالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 نادي التخطيط

  



 

  
 

48 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 لقاء االسبوع األول :اسم الفعالية 
قيام مجموعة من طالب نادي التخطيط تنظيم لقاء للطالب المستجدين للتوعية بمرافق الكلية، وطريق الوصول : وصف الفعالية 

 .للقاعات والمعامل
 التخطيط: النادي المنفذ 

 22/8/2112هـ 11/11/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 أعضاء النادي :نوع المنظمين   11:عدد المنظيمن 
  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 لقاء األسبوع األول :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

قام مجموعة من طالب نادي التخطيط بعقد لقاء عام يوم الثالثاء لتعريف الطالب المستجدين بتخصصات الكلية، والمسارات الدراسة 
 .كما تضمن اللقاء عقد ورش عمل مصغرة لإلجابة على استفسارات المستجدين. فيها، وفرص العمل بعد التخرج

 الصور

    
  



 

  
 

49 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 زيارة مشروع درة الرياض التخطيطي :اسم الفعالية 
 .قيام مجموعة من طالب نادي التخطيط بتنظيم زيارة لمشروع درة الرياض التخطيطي: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/11/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :المنظمين نوع 

  طالب 11:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 زيارة مشروع درة الرياض التخطيطي :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

برفقتهم وكان ، قام مجموعة من طالب كلية العمارة وبتنظيم وتنسيق من أعضاء نادي التخطيط بزيارة لمشروع درة الرياض شمال الرياض
زياد علم الدين، والذي أطلع الطالب على مزايا المشروع، والدروس العديدة التي يمكن اقتباسها منه . أستاذ التخطيط العمراني المميز د

 .مما يفيد في مجال التخصص

 الصور
 
 

 
 
 

  



 

  
 

51 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 .محاضرة البدائل التصميمية في مشاريع التصميم العمراني :اسم الفعالية 
قيام مجموعة من طالب نادي التخطيط بتنظيم محاضرة تخصصية عامة لطالب الكلية تعالج مشكلة لدى عموم : وصف الفعالية 

 .الطالب أال وهي طريفة وضع البدائل التصميمية
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 41/11/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 ء الناديأعضا :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 إقامة محاضرة البدائل التصميمية في مشاريع التصميم العمراني :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

وهي طريفة  قام مجموعة من طالب نادي التخطيط بتنظيم محاضرة تخصصية عامة لطالب الكلية تعالج مشكلة لدى عموم الطالب أال
 .وضع البدائل التصميمية

وقد قدم المحاضرة سعادة الدكتور طارق جالل، وهو من األساتذة المميزين في الكلية وله جهد مشكور في تسهيل تعليم الطالب 
 .التصميم العمراني، وطرق وضع األفكار التصميمية وتقييمها

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 .تنفيذ هوية األندية :اسم الفعالية 
 .تنفيذ توحيد هوية األندية الطالبية في كلية العمارة والتخطيط: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 28/12/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 ية منسوبو الكل:نوع المستفيدين 

 تنفيذ هوية األندية :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

بعد انتهاء النادي الثقافي واالجتماعي من التصميم الموحد لهوية األندية، بارد نادي التخطيط العمراني بتطبيق هذه الهوية خارجيا، و 
 .ذلك من خالل إعادة تشكي لخارج النادي ليتطابق مع مفاهيم الهوية الجديدة

 لصورا

 
 

  



 

  
 

52 
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 .حفل تكريم عميد الكلية السابق :اسم الفعالية 
 .عمر باهمام من قسم التخطيط. تكريم العميد السابق للكلية أد: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 2/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 1:عدد المستفيدين 
 عميد الكلية السابق :نوع المستفيدين 

 تكريم عميد الكلية السابق :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

من قسم  عرفانا وشكرا لعميد الكلية السابق قام نادي التخطيط بتكريمه وسط احتفالية اجتماعية كثيفة، واألستاذ الدكتور عمر باهمام
 .عبداهلل الثابت العميد المكلف، تأسيس نادي التخطيط. التخطيط ، وقد أنجز مشكورا خالل فترة عمادته وبالتعاون مع سعادة د

 .وقد أقيم حفل تكريم لهما بهذه

 الصور
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 .مسابقة تصميم فالتر :اسم الفعالية 
 .طالب الكلية لتصميم فالتر سناب شات خاصة بالكلية والقسمطرح طالب نادي التخطيط مسابقة لعموم : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 8/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 مسابقة تصميم فالتر :عنوان الخبر
وقد اشترطت عدة شروط . طرح طالب نادي التخطيط مسابقة لعموم طالب الكلية لتصميم فالتر سناب شات خاصة بالكلية والقسم

 .للمسابقة من أهمها قبول موقع سناب شات للفلتر، وتخصصه بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود
 تاب أيباد 6جوال جاالكسي  6sجوال أيفون : ثلت فيوقد طرحت جوائز قيمة للمسابقة تم

 .وخمس جوائز مجزية للمراتب الخمس التالية بنك الطاقة .1

 الصور
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 .زيارة المركز المالي :اسم الفعالية 
 .زيارة مجموعة من الطالب مع اساتذتهم لمركز الملك عبداهلل المالي: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 8/1/1341:وقت التنفيذ تاريخ و
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 22:عدد المستفيدين 
 الطالب واثنان من أعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 .زيارة المركز المالي :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

طـارق : طالبـا، وفـي مـرافقتهم كـل مـن الـدكتور22ي، وقـد كـان عـددهم مركـز الملـك عبـداهلل المـالمجموعة من الطـالب مـع اسـاتذتهم  زار
عبداهلل العابد، وقد اطلع الوفد على كامل المشروع، والذي يعد من أضخم لمشـاريع النفيذيـة فـي المملكـة، وهـو يعتبـر : جالل، والدكتور

 .إلثراء الخبرة لدى لطالبتجربة فريدة من نوعها 
 لصورا
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 .اليوم العالمي للمدن :اسم الفعالية 
 .مشاركة طالب نادي التخطيط في اليوم العالمي للمدن: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   4:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي : نوع المنظمين

  مهندسون ومختصون عمرانيون 121:عدد المستفيدين 
 المختصون العمرانيون :نوع المستفيدين 

 .مشاركة طالب نادي التخطيط في اليوم العالمي للمدن :عنوان الخبر
إدىلها  ميىلةا دسلير  ةادي لر ااهللباز دلذيا ملي37/3/3417يفاألد ثلةا د  ل ضادىلر ا دسلبيااش ركاطدبامل  يا دإلخعىطايفا دىر ا دي اياد ملدن

ا. ديم  نايفا دبىر ا دعىثىةايفاأل كزا ا كامبد ديز زا دإل رخيي
ا.مبد د محطا دي  فجبالثدرا دسدألةباحممدا دتيدن:ازقداألثعاك ىةا ديم رةاز دإلخعىطايفاج أليةا ا كاسير اكعاألطا دعدب

اتلللل  طاا13با دللللذيا قلللل  افىللللها للللر اا212/66ق  رهلللل اا2131  سللللم ا/ ازيكلللل ملرنااا27 مإلمللللد ا  ميىللللةا دي ألللللةادتأللللل ا اإلحللللدةالإللللل ر  ازقللللدا
بازذدللكا مرت فلل األثهلل الأوىللةا درهللريا ديلل  ياز اث سللباإىلا خلللدأل  ا اس سللىةا2134أكإلللرل الرهللفها دىللر ا ديلل اياد مللدنا مإلبلل ر األللطاملل  ا/ ازي

ا.مىةاز القإلص   ةا دت أل ةز اسإلد ألةايفا اث طقا حلض  ةباز ديتااسه ايفاايز زا دإلثمىةا الجإلم 
ىئلةااي  تلىةاز ز دا دإلخعىطا حلض ياألطاقدرةا ادنام  اارفريا درظ لفاز دث زةاز الهإلم  ال دإلثرعاز درل  ا الجإلم ميازاإلى ا ادنا اصصلمةادإللرفريال

ا.دي ايازألطاهث اج ءاشي را دىر ا .ا دف صازاكطاألطا دإلر هعاز دإلف معازاسهعاألطا السإلخد  ا اسإلخد  اد مر ر 

 الصور
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 .دورة الفوتوشوب :اسم الفعالية 
 .دورة تعليمية الستخدام برنامج الفوتوشوب: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 21/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   4:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  . 21:المستفيدين عدد 
 طالب الكلية :نوع المستفيدين 

 .دورة الفوتوشوب :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

 سإلفىداألطال بااث قعا اي فةالنيا دعدباقد ا دع دباحممدامحد نادزألدلها دعدبا زرةااي  فال مل ألجا دفرارشرببازهراألطا د  ألجا اتهررةبازا
ا.بريايفاإا  جاخمعع هت ازألت ر يه ألثهااطدبا ديم رةالتكعاك

 الصور
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 .زيارة المشاريع العمرانية حول الحرم :اسم الفعالية 
 .نظم طالب نادي التخطيط العمراني رحلة علمية لزيارة المشاريع العمرانية حول الحرم: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 4/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .مكة المكرمة :التنفيذ مكان 

   4:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  41:عدد المستفيدين 
 المشاركون في رحلة مكة :نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 
 .زيارة المشاريع العمرانية حول الحرم :عنوان الخبر

 :نص الخبر أو رابط الخبر
بازقلدا شللإلم يا دز لل رةام ل ا درقللرفام ل األرقللعا د  فيللةابا ديملل  رارح لةام مىللةادز ل رةا اتلل ر عا ديم  ملىللةاحلريا حللل  اشل ركاطللدباملل  يا دإلخعللىطا

أمحللداطرأللل نامثهلل بالا ملإلقللعا اتلل ركرنااتلل هدةاألتلل ر عا.از سللإلمعا دعللدباإىلاشلل حاألللطاسللي  ةا اتلل فا ديلل  ام لل ا املد للةا دعدلىللةاسللي  ةا 
ا.حلج يا دقد باز دذيا ي  اح دى اا كىبة دإلرسيةازل ااصا د ز قا 

 الصور

 
 

 



 

  
 

61 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 .محاضرة التصميم العمراني :اسم الفعالية 
 .قدم سعادة وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير والجودة محاضرة عامة عن التصميم العمراني: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :التنفيذ مكان 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 41:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 إقامة محاضرة التصميم العمراني :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

رة عامة عن التصميم العمراني محاضرة تخصصية عامة لطالب الكلية قدم سعادة وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير والجودة محاض
 .تعالج مشكلة لدى عموم الطالب أال وهي فهم محتوى التصميم العمراني العميق

وقد قدم المحاضرة سعادة الدكتور أنس المغيري، وهو من األساتذة المميزين في الكلية وله جهد مشكور في تسهيل تعليم الطالب 
 .عمراني، وطرق وضع األفكار التصميمية وتقييمهاالتصميم ال

 الصور
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 .ورشة مناقشة نظم المعلومات الجغرافية :اسم الفعالية 
 . ورشة مناقشة نظم المعلومات الجغرافيةشارك نادي التخطيط العمراني في : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 28/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 41:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 ورشة مناقشة نظم المعلومات الجغرافية :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

، وهي مشاريع تقدم نهاية كل فصل دراسي، وتتم مناقشـتها  نظم المعلومات الجغرافيةمشاريع مناقشة شارك نادي التخطيط العمراني في 
 .من قبل مجموعة من اعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة والتخطيط

بأنهــا الـنظم التـي تقــوم باكتسـاب، وخــزن،  (Geographic Information Systems) عـّرف نظـم المعلومــات الجغرافيـة
وتحليل، وإدارة، وعرض البيانات التي تتعلق بخصائص المكان وترتبط به، وتعمل تطبيقات هذه النظم كأدوات تسمح للمستخدم بإنشـاء 
استعالمات تفاعلية، وتحليل المعلومات المكانية، وتحرير البيانات، وإنشاء الخرائط، مع إمكانية تقديم نتائج بصيغ متعـددة لجميـع هـذه 

 .فير حاالت تحليلية واقعية عن البيئة الحقيقية الماديةاإلجراءات، وتو 

 الصور
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 زيارة مركز وارف لتنمية الشباب :اسم الفعالية 
 .زيارة وفد من كلية العمارة والتخطيط لمركز وارف للشباب برفقة عميد الكلية: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 3/4/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 121:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 زيارة مركز وارف لتنمية الشباب :عنوان الخبر
عبداهلل الثابت، وسعادة المشرف على األندية الطالبية . بية بكلية العمارة والتخطيط برفقة سعادة عميد الكلية دزار وفد من األندية الطال

عبـدالرحمن العـريفج مـدير نـادي التخطـيط، وعبـداهلل الغـريس مـدير : أحمد طومان، مركز وارف للشباب، وقد شارك في الزيارة كل مـن. د
 .النادي الثقافي واالجتماعينادي العمارة، وحازم الغنيم مدير 

هدفت الزيارة لبحث أوجه التعاون بين المركز واالندية الطالبية تمهيـدا لرفـع خطـة اتفاقيـة مشـتركة لعمـادة شـؤون الطـالب بجامعـة الملـك 
فاعلـة ودعـم تمكـين الشـباب ببـرامج نوعيـة وأفكـار ملهمـة مـن أجـل حيـاة ناجحـة ومشـاركة مجتمعيـة يهدف المركـز إلـى . سعود العتمادها

سعودية خيرية ، تعمـل داخـل المملكـة العربيـة السـعودية، العنود الخيرية، وهي مؤسسة ؤسسة مأحد مشاريع ، وهو لمسيرة الوطن التنموية
 -رحمها اهلل-وتهدف إلى تأسيس وتنمية األوقاف بأعلى معدالت االستثمار كفاءة، لتنفيذ وصية األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد 

 .من خالل شراكتها بمؤسسات المجتمع المحلي بالمناطق النائية معتمدة على فريق عملها الفعال والمحدود

 الصور
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 .إعالن نتائج مسابقة تصميم فالتر :اسم الفعالية 
 .العمارة والتخطيططرح طالب نادي التخطيط مسابقة لعموم الطالب لتصميم فالتر سناب شات خاصة بكلية : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 22/4/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 .إعالن نتائج مسابقة تصميم فالتر :عنوان الخبر
هـ مسابقة لعموم الطالب لتصميم فالتر سناب شات خاصة 8/1/1341طرح طالب نادي التخطيط في : الخبر نص الخبر أو رابط

وقد اشترطت عدة شروط للمسابقة من أهمها قبول موقع سناب شات للفلتر، وتخصصه بكلية العمارة . بكلية العمارة والتخطيط
 .والتخطيط في جامعة الملك سعود

، وخمس جوائز مجزية بنك الطاقة، تاب، أيباد، 6جوال جاالكسي ، 6sجوال أيفون : بقة تمثلت فيوقد طرحت جوائز قيمة للمسا
وقد شارك مجموعة من الطالب، إال أن موقع سناب شات لم يقبل إال واحدا فقط هو الذي استحق الجائزة . للمراتب الخمس التالية

 341114133 محمد سعيد شطيف:  األولى وكانت من نصيب
 : جوائز الترضية، وهي عبارة عن كوبونات شرائية من جرير، وهم 8واستحق الباقون وعددهم 

 342111412  عبدالرحمن عبدالحميد العريفج .1
 342112241 عمر حسن عبدالفتاح قاري .2
 343111831 أحمد أسامة عبدالكريم .4
 342111111 عبدالعزيز الشريمي .3
 344111188 محمد ابراهيم السلطان .2
 342113121 عبداهلل سالم الغريس .1
 341113111 مشاري المعجل .1
 341111111صهيب علي الشديفات  .8
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 الصور
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 فعاليات 

 الثانيالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 النادي الثقافي
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 استقبال سعادة وكيل الجامعة والطالب المستجدين :اسم الفعالية 
 .استقبال سعادة وكيل الجامعة والطالب المستجدين مطلع الفصل الثاني النادي الثقافي، تمبتنظيم من : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ1/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :فيدين عدد المست
 .طالب الكلية ومنسوبيها :نوع المستفيدين 

 استقبال سعادة وكيل الجامعة والطالب المستجدين: عنوان الخبر
استقبال سعادة وكيل الجامعة والطالب المستجدين مطلع الفصل الثاني، وقد  بتنظيم من النادي الثقافي، تم: نص الخبر أو رابط الخبر 

اشتمل برنامج االستقبال على وضع منصة لالستقبال في مدخل الكلية الرئيس تضمن بعض المطبوعات والستاندات، كما اشتمل على 
 .بوفيه مفتوح للترحيب بجميع المنسوبين

 .لجامعة، وسعادة العميد، وأصحاب السعادة وكالء الكلية والطالبوقد لقي االستقبال استحسان سعادة وكيل ا
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تكريم أعضاء النادي الرياضي :اسم الفعالية 
بتنظيم من النادي الثقافي، وفي لفتة أخوية كريمة قام أعضاء النادي بتكريم زمالئهم في النادي الرياضي وذلك في : وصف الفعالية 

 .األندية الفاعلين في الفصل األولالحفل التكريمي لطالب 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ8/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  21 :عدد المستفيدين 
 .طالب النادي الرياضي :نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 
 التجهيز لحفل التكريم: عنوان الخبر

بتنظيم من النادي الثقافي، وفي لفتة أخوية كريمة قام أعضاء النادي بتكريم زمالئهم في النادي الرياضي وذلك في الحفل التكريمي 
 .لطالب األندية الفاعلين في الفصل األول
ة قائمة يين جميع منسوبي الكلية في مختلف النوادي األخرى، وأن يعملوا كفريق واحد بمهام واألندية حريصة في رسالتها أن تبقى األلف

 .تخصصية متنوعة
 الصور

 
 



 

  
 

71 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 حفل التكريم الفصلي لألندية :اسم الفعالية 
 .األولبتنظيم من النادي الثقافي، أقيم الحفل التكريمي لطالب األندية الفاعلين في الفصل : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ11/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .طالب النادي الرياضي :نوع المستفيدين 

 لحفل التكريمالتجهيز : عنوان الخبر
وهو حفل يقام فصليا، وقد أقيم في مطلع . بتنظيم من النادي الثقافي، أقيم الحفل التكريمي لطالب األندية الفاعلين في الفصل األول

 .هـ، لتكريم المميزين، وإطالق فعاليات الفصل الثاني1341/  1341الفصل الثاني من العام الدراسي 
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 حملة نادينا ينادينا :اسم الفعالية 
 نادينا ينادينابتنظيم من النادي الثقافي، شارك جمع غفير من أعضاء النادي بحملة : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ11/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 41:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :المنظمين نوع 

  121 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية :نوع المستفيدين 

 التجهيز لحفل التكريم: عنوان الخبر
وتهدف الحملة إلى . ، وإطالق فعاليات الفصل الثاني نادينا ينادينابتنظيم من النادي الثقافي، شارك جمع غفير من أعضاء النادي بحملة 

 : ك أكبر عدد ممكن من أعضاء النادي للمساهمة في تنظيف وترتيب مقر األندية، ذلك أن هذه الحملة مبنية على فكرتينإشرا
 المكان النظيف عنوان أهله

 من ساهم في ترتيب مكان لن يعود لتوسيخه
 .وبالتالي يبقى المقر مرتبا ونظيفا لمدة أطول إن شاء اهلل

 
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 التعاون مع برنامج المحاضرات في الكلية :اسم الفعالية 
بتنظيم من النادي الثقافي، ساهمت األندية في التعاون مع برنامج المحاضرات في الكلية من خالل اإلعالن عنها في : وصف الفعالية 

 .أرجاء المبنى
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ21/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .أساتذة وطالب الكلية :نوع المستفيدين 

 التعاون مع برنامج المحاضرات في الكلية: عنوان الخبر
 .المحاضرات في الكلية من خالل اإلعالن عنها في أرجاء المبنىبتنظيم من النادي الثقافي، ساهمت األندية في التعاون مع برنامج 

والبرنامج عبارة عن سلسلة محاضرات علمية أسبوعية، ظهر كل خميس، يقدمها أساتذة الكلية في موضوعات مختلفة إلثراء البيئة 
 . التعليمية العمرانية

ته على ستاندات رول أب، وتوزيعها في الكلية، وحث الطالب وقد ساهم النادي في دعم هذا البرنامج من خالل تجهيز وطباعة إعالن
 .على الحضور

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 المشاركة في معرض أسبوع المهنة :اسم الفعالية 
 .بتنظيم من النادي الثقافي، ساهمت األندية في التعاون و المشاركة في معرض أسبوع المهنة في البهو الرئيس بالجامعة: وصف الفعالية 

 الثقافي واالجتماعي:المنفذ النادي 
 هـ21/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ

 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 
 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .أساتذة وطالب الكلية :نوع المستفيدين 

 مهنةالمشاركة في معرض أسبوع ال: عنوان الخبر
هـ، وذلك في 1341ربيع الثاني  22-21في المدة من  "أسبوع المهنة"بتنظيم من النادي الثقافي، ساهمت األندية في التعاون مع 

–إن أسبوع المهنة الذي يرعاه ملك البالد . البهو الرئيس بجامعة الملك سعود، بمشاركة عدد من جهات التوظيف الحكومية واألهلية
حزمة من األهداف يأتي في مقدمتها إتاحة أرضية واسعة لجهات التوظيف الستقطاب العقول المبدعة من الخريجين يحقق  -أيده اهلل

للعمل في المجاالت المختلفة، ودفع حركة التقدم واالزدهار فيها بالطاقات الشابة حديثة التخرج، المزودة بالعلم الحديث، والنظريات 
 .لمية في إدارة العمل وتطويرهالمعرفية العصرية، والممارسات العا

 
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 استقبال العيادات الطبية :اسم الفعالية 
 .استقبال العيادات الطبية المتنقلة أمام مقر األندية بتنظيم من النادي الثقافي، تم: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ24/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية ومنسوبيها :نوع المستفيدين 

 استقبال العيادات الطبية: عنوان الخبر
لة، والتي تسيرها كلية الطب والعلوم الطبية، وتهدف إلى رفع الوعي الطبي استقبال العيادات الطبية المتنق بتنظيم من النادي الثقافي، تم

 .لدى منسوبي الجامعة، وتقديم خدمات عامة لهم من قبيل قياس الضغط والوزن
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 إطالق حملة مبادرتي :اسم الفعالية 
 .إطالق حملة مبادرتي بتنظيم من النادي الثقافي، تم: وصف الفعالية 

 الثقافي واالجتماعي:المنفذ  النادي
 هـ28/3/1341: تاريخ و وقت التنفيذ

 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 
 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  121 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية ومنسوبيها :نوع المستفيدين 

 إطالق حملة مبادرتي: عنوان الخبر
إطالق حملة مبادرتي، وهو برنامج يهدف الستقطاب المميزين من طالب الكلية، وإثراء مهاراتهم،  بتنظيم من النادي الثقافي، تم

 : وتنميتها، ويشرف على البرنامج النادي الثقافي، ويمكن لمن لديه الرغبة في المشاركة التواصل مع منسق البرنامج سلطان بادقيل، جوال
1211111211 

 رالصو 
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تمثيل كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية مثل النادي الثقافي،: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ21/3/1341 - 28: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 12:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  2111 :عدد المستفيدين 
 .طالب المرحلة الثانوية :نوع المستفيدين 

 ةتمثيل كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربي: عنوان الخبر
كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية، وهو معرض  مثل النادي الثقافي،: نص الخبر أو رابط الخبر 

يهدف إلى التعريف بمختلف التخصصات األكاديمية في الجامعات والجهات التعليمية، وقد مثل النادي كلية العمارة والتخطيط وأبرز 
 .جاالت عمل خريجي الكليةأهم منجزاتها، وم

 
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مسابقة فرسان الجامعة :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط في مسابقة فرسان الجامعة مثل النادي الثقافي،: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ3/2/1341 - 2: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 12:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  2111 :عدد المستفيدين 
 .طالب المرحلة الجامعة  :نوع المستفيدين 

 .كلية العمارة والتخطيط في مسابقة فرسان الجامعة تمثيل النادي الثقافي،: عنوان الخبر
تتألف من أسئلة ، هي مسابقةو كلية العمارة والتخطيط في مسابقة فرسان الجامعة ،  ل النادي الثقافي،مث: نص الخبر أو رابط الخبر 

إثراء ثقافة طالب الجامعة وتهدف إلى  .يشارك فيها طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس، متنوعة في مختلف المجاالت الثقافية والعلمية 
تشجيع روح المنافسة بين الطالب وتنمية و . البحث والمعرفة لدى طالب وطالبات الجامعةفي مجاالت المعرفة المتعددة تأصيل روح 

 . عصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمتحقيق التواو . جذب الطالب للمشاركة في النشاط الالصفيو  روح التواصل الثقافي فيما بينهم
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 إقامة الرحلة القصيرة في الدرعية :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط الرحلة القصيرة في الدرعية أقام النادي الثقافي في: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ1/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 12:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  41 :عدد المستفيدين 
 .منسوبو الكلية :نوع المستفيدين 

 إقامة الرحلة القصيرة في الدرعية : عنوان الخبر
ة كلية العمارة والتخطيط الرحلة القصيرة في الدرعية، وهي رحلة اجتماعية وثقافية، دعي إليها جميع منسوبي الكلي أقام النادي الثقافي في

من أساتذة وموظفين وطالب، وقد أقيمت في استراحة مميزة في الدرعية، واشتملت على العديد من األنشطة الترفيهية، والمسابقات 
 .المتخصصة، والورش اإلثرائية، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب من أعضاء األندية ومن طالب الكلية

 .يه الجميع، وكان محل استحسانهم واغتباطهموقد ختمت بعشاء دعي إل
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 ورشة عمل بلقاء العميد بمشرفي النشاط ومدراء األندية :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط لقاء العميد بمشرفي النشاط ومدراء األندية رتب النادي الثقافي في: وصف الفعالية 
 واالجتماعيالثقافي :النادي المنفذ 

 هـ12/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 4:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  1 :عدد المستفيدين 
 .مشرفي النشاط ومدراء األندية :نوع المستفيدين 

 لقاء العميد بمشرفي النشاط ومدراء األندية :عنوان الخبر
كلية العمارة والتخطيط لقاء لسعادة عميد كلية العمارة والتخطيط بمشرفي النشاط ومدراء األندية، في مقر  رتب النادي الثقافي في

عبداهلل بن أحمد الثابت عميدا للكلية، األندية الطالبية في الكلية، ويأتي هذا اللقاء بعد صدور قرارا معالي وزير التعليم بتعيين الدكتور 
ن وهذا اللقاء يحمل داللة كبيرة على مدى العناية الفائقة، واالهتمام المشكور من سعادة العميد باألندية الطالبية حيث جعل لقاءه بهم م

ستوى الداخلي للكلية إلى مستوى خدمة ناقش اللفاء العديد من المقترحات اإلثرائية التي من شأنها أن تنقل األندية من الم. أهم أولوياته
احمد طومان، عبدالرحمن العريفج، حازم الغنيم، عبداهلل . محمد كتبي، د. د: وقد حضر اللقاء كل من. الجامعة بشكل أكثر شمولية

 .الغريس، أحمد ياسر، فهد العبدالعزيز
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 استضافة برنامج المتفوقين بالجامعة :اسم الفعالية 
 .ستضافة برنامج المتفوقين بالجامعةكلية العمارة والتخطيط ال رتب النادي الثقافي في: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ22/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 4:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  650 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية' :نوع المستفيدين 

 استضافة برنامج المتفوقين بالجامعة: عنوان الخبر
 الريادة والتميز في مجال رعاية :رؤية البرنامج، و ستضافة برنامج المتفوقين بالجامعةكلية العمارة والتخطيط ال رتب النادي الثقافي في

رعاية الطلبة المتفوقين بجامعة الملك   :فهي رسالة البرنامجأما  .الطلبة المتفوقين في المجتمع السعودي للتحول نحو مجتمع المعرفة
سعود في مختلف كليات الجامعة من خالل تقديم برامج متخصصة ذات جودة عالية، وكذلك تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تدعم 

  .العلمي والعملي تفوقهم على المستوى
 

 الصور
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 ليلة سمر مع في كلية العمارة مع جوالة جامعة الملك سعود :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط جوالة جامعة الملك سعود في ليلة سمر بمقر األندية في الكلية استقبال النادي الثقافي في: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ22/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين  3:عدد المنظيمن 
 .طالب جوالة جامعة الملك سعود :نوع المستفيدين  41 :عدد المستفيدين 

 ملك سعودليلة سمر مع في كلية العمارة مع جوالة جامعة ال: عنوان الخبر
كلية العمارة والتخطيط جوالة جامعة الملك سعود في ليلة سمر بمقر األندية في الكلية، وقد تم االستقبال في  استقبل النادي الثقافي في

حفلت الليلة بالعديد من المسابقات والعروض،  .المجلس التراثي الذي تم تجهيزه في مقر األندية بمبادة وتبرع من طالب األندية
وقد القت الزيارة ومعاملها، واستديوهات الرسم فيهانت جولة في أرجاء الكلية لتعريف أفراد جوالة جامعة الملك سعود بالكلية، وتضم

مد جسور التعاون آلفاق نشاطات مستقبلية بإذن  سعادة واغتباط الطرفين لما لمسه الجميع من زيادة ألواصر المحبة واألخوة بينهم، و
 .اهلل

 الصور

ا
  



 

  
 

84 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تنفيذ الموجهات الدينية للنشاط الطالبي :اسم الفعالية 
النشاط الطالبي، ومن مراحل هذا المشروع تنفيذ  موجهاتتنفيذ كلية العمارة والتخطيط  يواصل النادي الثقافي في: وصف الفعالية 

 .الدينية للنشاط الطالبي الموجهات
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ28/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 4:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  650 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 تنفيذ الموجهات الدينية للنشاط الطالبي: عنوان الخبر
الدينية  النشاط الطالبي، ومن مراحل هذا المشروع تنفيذ الموجهات موجهاتتنفيذ كلية العمارة والتخطيط  النادي الثقافي فييواصل 

 .والموجهات هي عبارة مجموعة من التوجهات واألطر لضبط النشاط الطالبي. للنشاط الطالبي
 الصور
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    اهلل إلى الدعوة عمل ورشة الدينية الموجهات تنفيذ :اسم الفعالية 
 تنفيذالنشاط الطالبي، ومن مراحل هذا المشروع ال موجهاتتنفيذ كلية العمارة والتخطيط  يواصل النادي الثقافي في: وصف الفعالية 

 . اهلل إلى الدعوة عمل ورشة
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ21/2/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 العمارة والتخطيط بهو كلية: مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  650 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 اهلل إلى الدعوة عمل ورشة الدينية الموجهات تنفيذ: عنوان الخبر
 الدعوة عمل ورشة تنفيذالنشاط الطالبي، ومن مراحل هذا المشروع ال موجهاتتنفيذ كلية العمارة والتخطيط  يواصل النادي الثقافي في

 : دقيقة، واشتملت على المحاور اآلتية12وقد استمرت الجلسة لمدة .  اهلل إلى
 مدخل -1
 ماهي الدعوة إلى اهلل-2
 ?لماذاا أدعوا إلى اهلل  -4
 ...، المكان ، الكيفية  الصفات ماهي الطرق السليمة المبذولة في الدعوة إلى اهلل/ -4
 وهل هناك جدوى من حواري معه األخالق-الحوار-التعامل-األسلوب تعاملي مع من يعارضني ،   -3
 ?تصر على اسلوب واحد وهو اللسان أخيرا ، هل الدعوة تق -1

 الصور
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   يةالثقاف المنصةافتتاح  :اسم الفعالية 
 .كلية العمارة والتخطيط الركن الثقافي في بهو الكلية فيافتتح النادي الثقافي : وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ12/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين  11:عدد المنظيمن 
 .طالب الكلية والمنسوبين :المستفيدين نوع   650 :عدد المستفيدين 

 افتتاح الركن الثقافي: عنوان الخبر
كلية العمارة والتخطيط الركن الثقافي في بهو الكلية، والركن الثقافي هو فكرة مبتكرة لتفعيل الفراغ الواقع بين  افتتح النادي الثقافي في

قع في قلب مبنى الكلية على الممر الرئيس، وبجوار المصلى والمكتبة، مقر النادي والمقهي في الدور األوسط من الكلية، والمكان ي
وقد هدفت األندية لتفعيل واستثمار هذا المكان من خالل تجهيزه بشاشة عرض، وطاوالت ، وكراسي، وسبورة ملصقة، وتقام فيه 

 .اهب ومعلومات ومسابقاتيشارك فيها الطالب واألساتذة بما لديهم من إبداعات ومو " في الهواء الطلق"الفعاليات 
محمد باحبيل، . عبداهلل الثابت، وسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أد. حضر حفل االفتتاح سعادة عميد الكلية د

وجمع كبير من األساتذة والطالب، وقد  احمد طومان،. المشرف على األندية د وليد الزامل، و. وسعادة وكيل الكلية للشؤون الكلية د
 .أشاد الحضور بالفكرة، وأثنوا عليها ، ويتوقع إن شاء اهلل أن تحدث نقلة نوعية لألنشطة

 الصور
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    إطالق أسبوع المبادرات  :اسم الفعالية 
 .في الركن الثقافي في بهو الكلية أسبوع المبادراتكلية العمارة والتخطيط  أطلق النادي الثقافي في: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ12/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين   650 :عدد المستفيدين 
 إطالق أسبوع المبادرات: عنوان الخبر

في الركن الثقافي في بهو الكلية، وأسبوع المبادرات هو عبارة عن  أسبوع المبادراتكلية العمارة والتخطيط  أطلق النادي الثقافي في
في مجال العمارة والتخطيط،  يقدمها الطالب فعاليات إثرائية تقام لمدة أسبوع كامل على شكل دورات تطويرية تدريبية متخصصة 

 لزمالئهم، وتقام فعاليات األسبوع في الركن الثقافي، وهو فكرة مبتكرة لتفعيل الفراغ الواقع بين مقر النادي والمقهي في الدور األوسط
دفت األندية لتفعيل واستثمار هذا من الكلية، والمكان يقع في قلب مبنى الكلية على الممر الرئيس، وبجوار المصلى والمكتبة، وقد ه

يشارك فيها " في الهواء الطلق"المكان من خالل تجهيزه بشاشة عرض، وطاوالت ، وكراسي، وسبورة ملصقة، وتقام فيه الفعاليات 
 .الطالب واألساتذة بما لديهم من إبداعات ومواهب ومعلومات ومسابقات

محمد باحبيل، . لثابت، وسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أدعبداهلل ا. حضر حفل اإلطالق سعادة عميد الكلية د
احمد طومان، وجمع كبير من األساتذة والطالب، وقدم . المشرف على األندية د وليد الزامل، و. وسعادة وكيل الكلية للشؤون الكلية د

 .أشاد الحضور باألسبوع، وأثنوا على برامجهسلطان بادقيل، وقد : الحفل صاحب الفكرة والمبادر بتفعيلها الطالب
 الصور
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     تأكيد الهوية العمرانية للكلية  :اسم الفعالية 
لها بإضفاء الطابع العمراني على  تأكيد هوية الكلية العمرانية من خالل تطوير الصورة الذهنيةعمل النادي الثقافي على : وصف الفعالية 

 .مدخل الكلية بتفعيل المنصة الثقافية في بهو الكلية
 الثقافي واالجتماعي:النادي المنفذ 

 هـ18/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي الثقافي واألعضاء :نوع المنظمين 

  650 :المستفيدين عدد 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 تأكيد الهوية العمرانية للكلية: عنوان الخبر
تعد كلية العمارة والتخطيط أحد الكليات المرموقة في جامعة الملك سعود، ويتزايد إقبال الطالب عليها بشكل كبير من عام إلى عام، 

نه علميا هندسيا، هو تخصص فني إبداعي، يعتمد على مهارات عدة، نمن أميزها وأكثرها وتخصص العمارة والتخطيط فضال عن كو 
 .تخصصا المهارات اليدوية اإلبداعية، إضافة إلى المهارات الفكرية والحوارية، وهو ما يميز طالب العمارة ويضفى عليه الطابع اإلبداعي

ة هذا التميز، كون الصورة الذهنة واالنطباع األول بنحصر في المقهى، والممر والداخل لكلية العمارة والتخطيط ال يتبين له من أول وهل
 .الوسطي، وبعض الملصقات

محمد . عبداهلل الثابت، ودعم من سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أد. من هنا، وبتوجيه من سعادة عميد الكلية د
احمد طومان، تم تفعيل فكرة المنصة . المشرف على األندية د وليد الزامل، و. يمة دباحبيل، وسعادة وكيل الكلية للشؤون االكاد

الثقافية، وهو عبارة عن ركن مميز في مدخل الكلية، تم تزويده بشاشة تعرض طوال الوقت مشاريع طالب الكلية، وإلى جوارها سبورة 
 .افية تعالج قضايا تهم المعماري والمخططوطاولة ومجموعة كراسي تقام فيها مراسم ودورات متخصصة وحوارات ثق

وقد القت المنصة الثقافية استحسان الجميع، واعطت مزيدا من تألق واإلبداع لطالب النشاط لممارسة برامجهم في الهواء الطلق، مما 
 .ضاعف عدد الحضور وزاد من التفاعل والمشاركة
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 تمثيل الكية في معرض مساري في السنة التحضيرية :اسم الفعالية 
 .طالب األندية كلية العمارة والتخطيط في معرض مساري في السنة التحضيرية مثل مجموعة من: وصف الفعالية 
 الثقافي واالجتماعي : النادي المنفذ 

 هـ 11/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 12:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :المنظمين  نوع

 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين ،  السنة التحضيرية طالب 1111:عدد المستفيدين 
 تمثيل الكية في معرض مساري في السنة التحضيرية :عنوان الخبر

تعقده السنة التحضيرية في  طالب األندية كلية العمارة والتخطيط في معرض مساري في السنة التحضيرية ، وهو معرض  مثل مجموعة من
 .كل عام لتعريف طالبها بالتخصصات الجامعية المختلفة

 .وقد رعاه معالي مدير الجامعة، واستمع لشرح طالب األندية عن كلية العمارة التخطيط
 

 الصور
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 زيارة األطفال المرضى في مستشفى الملك خالد ضمن حملة لنرسمها أجمل :الموجهات :اسم الفعالية 
طالب األندية كلية العمارة والتخطيط بزيارة األطفال المرضى في مستشفى الملك خالد ضمن حملة  قام مجموعة من: وصف الفعالية 
 .لنرسمها أجمل
 الثقافي واالجتماعي : النادي المنفذ 

 هـ 21/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 12:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 السنة التحضيرية طالب 31:عدد المستفيدين 
 األطفال المرضى في مستشفى الملك خالد الجامعي:نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 لد ضمن حملة لنرسمها أجملزيارة األطفال المرضى في مستشفى الملك خا :عنوان الخبر
طالب األندية كلية العمارة والتخطيط بزيارة األطفال المرضى في مستشفى الملك خالد ضمن حملة لنرسمها أجمل،  قام مجموعة من

م وهدف الزيارة كسب أجر عيادة المرضى، وإدخال السرور على األطفال المرضى ومرافقيهم وتوزيع الهدايا عليهم، وإشراكهم في الرس
 .طفال31طالبا، وتمت زيارة  12والتلوين، وقد حضر الزيارة 

 الصور
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 فعاليات 

 الثانيالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 نادي العمارة
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 تحكيم مسابقة حصاد المشاريع :اسم الفعالية 
 .المشاريع وهي التحكيمإنهاء المرحلة الثانية من مسابقة حصاد : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 1/4/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 650:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 قة حصاد المشاريعتحكيم مساب :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

 : انتهت اليوم فعاليات تحكيم مسابقة حصاد المشاريع بحضور لجنة التحكيم المكون من
 .أنس المغيري. د: أستاذ من قسم التخطيط

 أحمد طومان. د: أستاذ من قسم العمارة
 علي المبارك. م: محاضر

مشروعا الختيار األفضل منها على مستوى كل تصميم من التصاميم الثمانية، ومشروع من مشاريع التخطيط  31وقد حكمت اللجنة 
الجدير بالذكر أن هذه المسابقة نبعت من حاجة حقيقية تمثلت في الحاجة الملحة والتي تتكرر في كل فصل دراسي لجمع .األربعة

وقد عرضت فكرة المسابقة على سعادة  . ن سجال مرجعيا مع الزمن، وهو ما تصبو المسابقة لتحقيقهالمشاريع المميزة وتوثيقها لتكو 
 .عبداهلل الثابت، وعلى رؤساء األقسام وجمع من األساتذة، والقت استحسانهم وقبولهم. عميد الكلية د

 الصور
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 تكريم االساتذة والموظفين :اسم الفعالية 
في لمسة وفاء من طالب األندية، قام مدراؤها وأعضاؤها بتكريم أكثر من عشرين من منسوبي الكلية المتعاونين مع : وصف الفعالية 

 .األندية
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالبا وعضو هيئة تدريس 650:عدد المستفيدين 
 الطالب وأعضاء هيئة التدريس:نوع المستفيدين 

 تكريم االساتذة والموظفين :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

 .في لمسة وفاء من طالب األندية، قام مدراؤها وأعضاؤها بتكريم أكثر من عشرين من منسوبي الكلية المتعاونين مع األندية
 .عميد الكلية، ووكالءها ، ورؤساء األقسام، واألساتذة المشاركين في األندية، والموظفين: وشمل التكريم

 .وقد كان التكريم محل ثناء الحضور ورضاهم
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

     
 

   
 

    
 

 
  



 

  
 

111 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مسابقة حصاد المشاريعالمشاركين في تكريم  :اسم الفعالية 
 .المشاركين في مسابقة حصاد المشاريعقام نادي العمارة بتكريم : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  20:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 
 مسابقة حصاد المشاريعالمشاركين في تكريم  :عنوان الخبر

 :نص الخبر أو رابط الخبر
وهي مسابقة تعقد نهاية كل فصل دراسي، وتهدف إلى اختيار أفضل . قام نادي العمارة بتكريم المشاركين في مسابقة حصاد المشاريع

 .مشاريع الطالب، وجمعها في مجلة واحدة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دورة الراينوإقامة  :اسم الفعالية 
 الراينو التعليم على البرنامج الهندسي  دورةقام نادي العمارة : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  10:عدد المستفيدين 
 الطالب :المستفيدين نوع 

 دورة الراينوإقامة  :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

وهو برنامج هندسي حيث يستخدم للرسم واإلظهار المعماري، وقد  ، الراينو التعليم على البرنامج الهندسي  دورةقام نادي العمارة 
 .عقدت الدورة في مطلع الفصل الثاني، وذلك لتهيئة الطالب لهذا البرنامج
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تصميم معرض أسبوع المهنة :اسم الفعالية 
 .قام نادي العمارة بتصميم معرض أسبوع المهنة: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 21/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  5000:عدد المستفيدين 
 طالب الجامعة:نوع المستفيدين 

 تصميم معرض أسبوع المهنة :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

هـ، وذلك في البهو الرئيس بجامعة الملك 1341ربيع الثاني  22-21في المدة من  ". قام نادي العمارة تصميم معرض أسبوع المهنة
يحقق حزمة من  -أيده اهلل–إن أسبوع المهنة الذي يرعاه ملك البالد . سعود، بمشاركة عدد من جهات التوظيف الحكومية واألهلية

إتاحة أرضية واسعة لجهات التوظيف الستقطاب العقول المبدعة من الخريجين للعمل في المجاالت األهداف يأتي في مقدمتها 
المختلفة، ودفع حركة التقدم واالزدهار فيها بالطاقات الشابة حديثة التخرج، المزودة بالعلم الحديث، والنظريات المعرفية العصرية، 

 .والممارسات العالمية في إدارة العمل وتطويره

 ورالص
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دورة كيف تصنع وظيفتك :اسم الفعالية 
 . استقبلت كلية العمارة والتخطيط وبالتعاون قام نادي العمارة دورة كيف تصنع وظيفتك: ضمن فعاليات أسبوع المهنة: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 23/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:المنظيمن عدد 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  20:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 دورة كيف تصنع وظيفتك :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

وهذا األسبوع هو . استقبلت كلية العمارة والتخطيط وبالتعاون قام نادي العمارة دورة كيف تصنع وظيفتك: ضمن فعاليات أسبوع المهنة
يتضمن أبرز الفعاليات التثقيفية من محاضرات ، و حلقة الوصل التي تربط المنظمات بكادر العمل المتميز الذي تسعى للحصول عليه

مساعدة الطالب والطالبات ، و تعزيزا  لثقافة العمل المهني لدى الطالب والطالبات عمل لكافة تخصصات الجامعةوندوات علمية وورش 
 .على االختيار الوظيفي األنسب لمهاراتهم ومواهبهم

 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 التربية كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارسقسم العمارة في   تمثيل  :اسم الفعالية 
 . الكلية كلية العمارة والتخطيطمثل قسم العمارة في  معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية ضمن فعاليات : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 23/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  20:المستفيدين عدد 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربيةقسم العمارة في   تمثيل  :عنوان الخبر
يهدف  وهو معرض.  الكلية كلية العمارة والتخطيطمثل قسم العمارة في  معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية ضمن فعاليات 

إلى التعريف بمختلف التخصصات األكاديمية في الجامعات والجهات التعليمية، وقد مثل النادي كلية العمارة والتخطيط وأبرز أهم 
 .منجزاتها، ومجاالت عمل خريجي الكلية

 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 2دورة الراينوإقامة  :اسم الفعالية 
 .وذلك على إثر النجاح الذي حققته الدورة السابقة الراينو التعليم على البرنامج الهندسي  دورةقام نادي العمارة : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ22/2/1341 11هـ 18/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  12:عدد المستفيدين 
 الطالب :المستفيدين نوع 

 2دورة الراينوإقامة  :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

وهو برنامج هندسي حيث يستخدم للرسم واإلظهار المعماري، وقد  ،2 الراينو التعليم على البرنامج الهندسي  دورةقام نادي العمارة 
 .عقدت الدورة في مطلع الفصل الثاني، وذلك لتهيئة الطالب لهذا البرنامج

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تصميم لوحات أسبوع المبادرات :اسم الفعالية 
 .تصميم لوحات أسبوع المبادراتقام نادي العمارة بمشاركة أشقائه في األندية األخرى في الكلية ب: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 13/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 تصميم لوحات أسبوع المبادرات :عنوان الخبر
 :أو رابط الخبرنص الخبر 

الجديد بالذكر أن نادي العمارة يضم . تصميم لوحات أسبوع المبادراتقام نادي العمارة بمشاركة أشقائه في األندية األخرى في الكلية ب
 العديد من المواهب المبدعة في شتى المجاالت، ومنها مجال التصميم المميز لإلعالنات

 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دورة الرسم واإلظهار :اسم الفعالية 
 .دورة الرسم واإلظهار بعقد أسبوع المبادراتقام نادي العمارة وضمن : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 13/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  121:عدد المستفيدين 
 الطالب :المستفيدين نوع 

 دورة الرسم واإلظهار :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر
، وقد قدم الدورة الطالب المبدع حازم الغنيم ، وهو من المميزين  دورة الرسم واإلظهار بعقد أسبوع المبادراتقام نادي العمارة وضمن 

 .ساعات، والقت استحسان الجميع 3طالبا، واستمرت أكثرم من  11في مجال اإلظهار الفني والمعماري، وقد حضر الدورة أكثر من 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 دورة كيف تكون حاسبك المعماري :اسم الفعالية 
 .دورة كيف تكون حاسبك المعماري بعقد أسبوع المبادراتقام نادي العمارة وضمن : وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 18/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 دورة الرسم واإلظهار :الخبرعنوان 
 :نص الخبر أو رابط الخبر
في مدرج الكلية بعد صالة الظهر، وقد قدم الدورة  كيف تكون حاسبك المعماريدورة   بعقد أسبوع المبادراتقام نادي العمارة وضمن 

وهو من المميزين في مجال التقنية والحاسبات التي تخدم مجال العمارة، وقد حضر الدورة أكثر  الطالب المبدع عبدالرحمن الباحوث ،
 .طالبا، واستمرت أكثر من ساعتين، والقت استحسان الجميع 41من 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

    دورة الفوتوشوب  :اسم الفعالية 
 .في الفوتوشوب في المنصة الثقافية في بهو الكليةضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة دورة : وصف الفعالية 
 العمارة:النادي المنفذ 

 هـ11/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 المنصة الثقافية في بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء :نوع المنظمين 

 80 :عدد المستفيدين 
 .ب الكلية والمنسوبينطال :نوع المستفيدين 

  دورة الفوتوشوب: عنوان الخبر
ضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة دورة في الفوتوشوب في المنصة الثقافية في بهو الكلية، والفوتوشوب من أهم 

 .البرامج لطالب كلية العمارة والتخطيط، وهو أساس في إبراز مشاريعهم وتقديمها بشكل جيد
 .مالك باجابر، وقد حضرها جمع غفير من الطالب تجاوز الثمانين طالبا: دورة الطالب المصمم المبدعقدم ال

وقد القت المنصة الثقافية استحسان الجميع، واعطت مزيدا من تألق واإلبداع لطالب النشاط لممارسة برامجهم في الهواء الطلق، مما 
 .ضاعف عدد الحضور وزاد من التفاعل والمشاركة

 
 لصورا
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

   كيف تقدم مشروعك لقاء الخميس  :اسم الفعالية 
في المنصة الثقافية في بهو  كيف تقدم مشروعك: لقاء الخميسضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة : وصف الفعالية 

 .الكلية
 العمارة:النادي المنفذ 

 هـ22/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 المنصة الثقافية في بهو كلية العمارة والتخطيط: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء :نوع المنظمين 

 80 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 كيف تقدم مشروعك لقاء الخميس: عنوان الخبر
في المنصة الثقافية في بهو الكلية، قدم الدورة  كيف تقدم مشروعك: لقاء الخميسضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة 

ياسر مكتبي، وهو من الطالب المتفوقين في الكلية، ويتوقع تخرجه هذا الفصل إن شاء اهلل، وقد حضر اللقاء : الطالب المصمم المبدع
 .ب تجاوز الثمانين طالباجمع غفير من الطال

وقد القت المنصة الثقافية استحسان الجميع، واعطت مزيدا من تألق واإلبداع لطالب النشاط لممارسة برامجهم في الهواء الطلق، مما 
قافية كما أن لقاء الخميس هو لقاء ثابت كل خميس بعد صالة الظهر في المنصة الث. ضاعف عدد الحضور وزاد من التفاعل والمشاركة

 .يقدمه الطالب لزمالئهم الطالب
 الصور

 

 
 

 



 

  
 

113 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

   دورة الخط العربي  :اسم الفعالية 
 .في مدرج الكلية دورة الخط العربيضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة : وصف الفعالية 
 العمارة:النادي المنفذ 

 هـ22/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 مدرج الكلية: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء :نوع المنظمين 

 15 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 دورة الخط العربي: عنوان الخبر
عبدالعزيز : في مدرج الكلية، قدم الدورة الطالب الخطاط المبدع دورة الخط العربيضمن فعاليات أسبوع المبادرات، عقد نادي العمارة 

 .العبادي، وهو من الطالب المتفوقين في الكلية، وقد حضر اللقاء جمع من األساتذة والطالب تجاوز الخمسة عشر طالبا
 .وقد القت الدورة استحسان الجميع، واعطت مزيدا من تألق واإلبداع لطالب النشاط

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 موقع األندية على السناب شات  :اسم الفعالية 
 .أطلق نادي العمارة موقع األندية على السناب شات: وصف الفعالية 
 العمارة:النادي المنفذ 

 هـ21/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 مدرج الكلية: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء :نوع المنظمين 

 650 :المستفيدين عدد 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 موقع األندية على السناب شات: عنوان الخبر
 أطلق نادي العمارة موقع األندية على السناب شات لعرض جميع الفعاليات بشكل دائم ومحدث

 
 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 مسابقة التصوير الفوتوغرافي المعماري  :اسم الفعالية 
 .مسابقة التصوير الفوتوغرافي المعماريأطلق نادي العمارة : وصف الفعالية 
  العمارة:النادي المنفذ 

 هـ21/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ
 مدرج الكلية: مكان التنفيذ 

 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء :نوع المنظمين 

 650 :عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين :نوع المستفيدين 

 مسابقة التصوير الفوتوغرافي المعماري: عنوان الخبر
 وتهف إلى تعليم الطالب طرق التصوير للمباني والمشاريع المعمارية مسابقة التصوير الفوتوغرافي المعماريأطلق نادي العمارة 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 (توستماستر)الخطابة العالمية مسابقة لقاء التعريف ب :اسم الفعالية 
 (توستماستر)الخطابة العالمية مسابقة عقد نادي العمارة اللقاء األول للتعريف ب: وصف الفعالية 
 العمارة: النادي المنفذ 

 هـ 2/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

 طالبا  121:عدد المستفيدين 
 الطالب :المستفيدين  نوع

 (توستماستر)الخطابة العالمية مسابقة لقاء التعريف ب :عنوان الخبر
 :نص الخبر أو رابط الخبر

ــادي العمــارة اللقــاء األول للتعريــف ب ــة مســابقة عقــد ن ــة العالمي ــة الرياضــية كمــا ، و (توستماســتر )الخطاب التوستماســترز شــبيه بتنظــيم األندي
التنافسية ما بين األندية والتي تتقسم حسب الدولة التي تقع فيها،و داخل كل دولة تنقسم األندية إلى مناطق  األولمبياد حيث المسابقات

وقطاعات تتنافس فيما بينها بمؤتمرات سنوية الختيار أفضل المشاركين في أنشطة المنظمة المختلفة، ويبلغ عدد األندية في دول الخليج 
ل عام بمؤتمر شامل ينظم في إحـدى دول الخلـيج للتنـافس علـى نيـل الكـؤوس والشـهادات وحضـور نادي تلتقي ك 111العربي أكثر من 

 .الكثير من اللقاءات التدريبية التي تستهدف رفع المهارات والقدرات التي يسعى أعضاء التوستماسترز لتطويرها
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 تفعيل مباردة تدوير الكتب والمذكرات : اسم الفعالية 
 .فعل  نادي العمارة مبادرة جمع الكتب والمذكرات: الفعالية وصف 

 العمارة:النادي المنفذ 
 هـ2/1/1341: تاريخ و وقت التنفيذ

 مدرج الكلية: مكان التنفيذ 
 11:عدد المنظيمن 
 .مدير النادي واألعضاء: نوع المنظمين 

 650: عدد المستفيدين 
 .طالب الكلية والمنسوبين: نوع المستفيدين 

 تدوير الكتب والمذكرات: عنوان الخبر
أطلق نادي العمارة مبادرة جمع الكتب والمذكرات ، وفكرة المبادرة أن الطالب يتركون كتبهم ومذكراتهم عند بواب قاعات االختبارات 

رات، وتصنف في النادي دون أخذها، ومن ثم ترمى مع ما رميها من إهانة لما فيها من ذكر، وإهدار للمال، والفكرة ان تجمع هذه المذك
 .بحيث يستفيد منها طالب السنوات التالية

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 

 

 

 

 فعاليات 

 الثانيالفصل 
 هـ1437 – 1436

 

 نادي التخطيط
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 توحيد شعار األندية :اسم الفعالية 
 .وهو مستوحى من شعار الجامعة الجديد قامت األندية بتشكيل فريق لدراسة توحيد شعار مشترك لها،: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 
 :خبر الفعالية إن وجد 

 عار األنديةتوحيد ش :عنوان الخبر
 .قامت األندية بتشكيل فريق لدراسة توحيد شعار مشترك لها، وهو مستوحى من شعار الجامعة الجديد

وهذه باردة من مدراء األندية لتوحيد العمل في األنشطة في الكلية، وذلك من خالل ابتكار شعار موحد، مستوحى من شعار الجامعة، 
 .رىتتفرع منه شعارات األندية األربعة األخ

 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 معرض أسبوع المهنةمشاركة مجموعة من طالب الكلية في  :اسم الفعالية 
 معرض أسبوع المهنةبمبادرة من  نادي التخطيط تمت مشاركة مجموعة من طالب الكلية في : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 21/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   11:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 2111 :عدد المستفيدين 
 طالب الجامعة :نوع المستفيدين 

 اجتماع مدراء األندية :عنوان الخبر
 هـ،1341ربيع الثاني  22-21في المدة من  ". معرض أسبوع المهنةالتخطيط بترتيب مشاركة مجموعة من طالب الكلية في قام نادي 

إن أسبوع المهنة الذي يرعاه ملك . وذلك في البهو الرئيس بجامعة الملك سعود، بمشاركة عدد من جهات التوظيف الحكومية واألهلية
يحقق حزمة من األهداف يأتي في مقدمتها إتاحة أرضية واسعة لجهات التوظيف الستقطاب العقول المبدعة من  -أيده اهلل–البالد 

االت المختلفة، ودفع حركة التقدم واالزدهار فيها بالطاقات الشابة حديثة التخرج، المزودة بالعلم الحديث، الخريجين للعمل في المج
 .والنظريات المعرفية العصرية، والممارسات العالمية في إدارة العمل وتطويره

 الصور
 

 
 



 

  
 

122 

 

 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 المشاركة في لجنة ومحاضرة الحقوق الطالبية :اسم الفعالية 
 .لجنة ومحاضرة الحقوق الطالبيةبمبادرة من  نادي التخطيط تمت مشاركة مجموعة من طالب الكلية في : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 22/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   11:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  البط 121 :عدد المستفيدين 
 طالب الكلية :نوع المستفيدين 

 المشاركة في لجنة ومحاضرة الحقوق الطالبية :عنوان الخبر
. وهي لجنة يرأسها سعادة د. لجنة ومحاضرة الحقوق الطالبيةبمبادرة من  نادي التخطيط تمت مشاركة مجموعة من طالب الكلية في 

هـ للتعريف باللجنة ومهامها، 22/3/1341وقد أقيمت محاضرة يوم االثنين  أنس المغيري، ويشكل مدراء األندية الطالبية عضويتها،
 .حضرها سعادة رئيس اللجنة، وأعضاؤها، وجمع من الطالب

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 اإلعداد لمسابقة فرسان الجامعة :اسم الفعالية 
 .والتخطيطقام نادي التخطيط باإلعداد لمسابقة فرسان الجامعة بكلية العمارة : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 22/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 اإلعداد لمسابقة فرسان الجامعة :عنوان الخبر
تتألف من أسئلة متنوعة في مختلف ، هي مسابقةلمسابقة فرسان الجامعة بكلية العمارة والتخطيط و قام نادي التخطيط باإلعداد 
إثراء ثقافة طالب الجامعة في مجاالت وتهدف إلى  .يشارك فيها طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس، المجاالت الثقافية والعلمية 

تشجيع روح المنافسة بين الطالب وتنمية روح التواصل و . وطالبات الجامعة المعرفة المتعددة تأصيل روح البحث والمعرفة لدى طالب
تحقيق التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع من خالل إسهام و . جذب الطالب للمشاركة في النشاط الالصفيو  الثقافي فيما بينهم

 . الشركات والمؤسسات الوطنية في تمويل جوائز المسابقة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربيةقسم التخطيط العمراني في  تمثيل  :الفعالية اسم 
في معرض التخصصات الجامعية في مدارس بتمثيل القسم كلية العمارة والتخطيط قام قسم التخطيط العمراني في  : وصف الفعالية 

 .التربية
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:يخ و وقت التنفيذتار 
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 تمثيل كلية العمارة والتخطيط في معرض التخصصات الجامعية في مدارس التربية: عنوان الخبر
في معرض التخصصات الجامعية في بتمثيل القسم كلية العمارة والتخطيط قام قسم التخطيط العمراني في  : نص الخبر أو رابط الخبر 

وهو معرض يهدف إلى التعريف بمختلف التخصصات األكاديمية في الجامعات والجهات التعليمية، وقد مثل النادي   .مدارس التربية
 .ت عمل خريجي الكليةكلية العمارة والتخطيط وأبرز أهم منجزاتها، ومجاال

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 القصيرة ورشة عمل تخطيط األحياء في الرحلة :اسم الفعالية 
 القصيرة للكلية ورشة عمل تخطيط األحياء في الرحلةقام نادي التخطيط بعقد : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/3/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

   2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 41:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 توحيد شعار األندية :عنوان الخبر
دعي إليها جميع  للكلية، وهي رحلة اجتماعية وثقافية، في الرحلة القصيرة ورشة عمل تخطيط األحياء في الرحلةأقام نادي التخطيط 

منسوبي الكلية من أساتذة وموظفين وطالب، وقد أقيمت في استراحة مميزة في الدرعية، واشتملت على العديد من األنشطة الترفيهية، 
والمسابقات المتخصصة، والورش اإلثرائية، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب من أعضاء األندية ومن 

ورشة عمل تخطيط وشارك نادي التخطيط بعقد . وقد ختمت بعشاء دعي إليه الجميع، وكان محل استحسانهم واغتباطهم. لكليةطالب ا
 .القصيرة للكلية تفاعل معها الحضور األحياء في الرحلة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 محاضرة تجربتي في المؤسسات الشخصية :اسم الفعالية 
 .، لطالب فهد العبدالعزيزمحاضرة تجربتي في المؤسسات الشخصيةأقام نادي التخطيط : وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 12/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 محاضرة تجربتي في المؤسسات الشخصية :عنوان الخبر
، لطالب فهد العبدالعزيز، وهي محاضرة شيقة حكى فيها الطالب تجربة محاضرة تجربتي في المؤسسات الشخصيةأقام نادي التخطيط 

 .والده في أنشاء مؤسسة تجارية خاصة، وهو بذلك يمهد الطريق لزمالئه الخريجين ويفتح اهم أفق العمل الحر بعد التخرج

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 استضافة مركز وارف للشباب :اسم الفعالية 
 .استضافت األندية الطالبية بتنسيق من نادي التخطيط مركز وارف للشباب في مقر األندية: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 12/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :المنظمين نوع 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 استضافة مركز وارف للشباب في أندية العمارة والتخطيط :عنوان الخبر
قاء من جانب كلية استضافت األندية الطالبية ظهر اليوم الثالثاء مركز وارف بحضور ممثل المركز األستاذ عبداهلل المرزوق، وقد حضر الل

 .احمد طومان. المشرف على األندية الطالبية د أنس المغيري، و. العمارة والتخطيط سعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة د
ونوقش في االجتماع سبل التعاون بين المركز واألندية الطالبية وجمعية أوالد الرياض، على أن يتم إعداد مسودة تعاون، ترفع لعمادة 

يأتي تأسيس وارف إدراكا  من مؤسسة األميرة العنود الخيرية بالتزامها بحاجات و . لطالب العتمادها، ومن ثم التوقيع عليهاشؤون 
ومن ذلك أهمية الشباب ودورهم في المجتمع ، إذ . المجتمع السعودي ، ومحاكاة التطور والحراك الثقافي بالمملكة العربية السعودية 

 .على من سكان المملكةيشكل الشباب النسبة األ
وهو مركز متخصص يهتم بتأهيل وتنمية الشباب وتعزيز مشاركتهم في البرامج الخيرية والتطوعية وتبني واحتضان مبادرات ومشاريع شبابية 

 .نوعية ليكون ساحة تتالقى فيها القيادات الشابة بمراكز النفوذ والتأثير
 

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 نادي التخطيط في برنامج مستقبل المدن السعوديةمشاركة طالب  :اسم الفعالية 
 .مع جمعية الغد للشباب طالب نادي التخطيط في برنامج مستقبل المدن السعودية شارك: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 22/2/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 استضافة مركز وارف للشباب في أندية العمارة والتخطيط :عنوان الخبر
تهدف والتي  مسؤوليتي_ديرتي#مبادرة في  مع جمعية الغد للشباب طالب نادي التخطيط في برنامج مستقبل المدن السعودية شارك

 .المستداملمعالجة التوسع الحضري عبر مراعاة احتياجات سكانها، وتعزيز الوعي العام تجاه شؤون ازدهار المدن والتحضر 
 .كانت المشاركة في ورش عمل عقدت على مدى يومين، واشتملت على العديد من األنشطة والعفاليات

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 احتفالية االحتفاء بالعميد :اسم الفعالية 
 .الجديد للكلية العميدتعيين الحتفاء بلاحتفالية  طالب نادي التخطيط نظم مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 12/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 احتفالية االحتفاء بالعميد :عنوان الخبر
في الركن الثقافي في بهو الكلية، حضر الحفل . الجديد للكلية العميدتعيين الحتفاء بلاحتفالية  طالب نادي التخطيط نظم مجموعة من

محمد باحبيل، وسعادة وكيل الكلية . عبداهلل الثابت، وسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أد. سعادة عميد الكلية د
 احمد طومان، وجمع كبير من األساتذة والطالب، . المشرف على األندية د وليد الزامل، و. للشؤون الكلية د

الجدير بالذكر أن سعادة العميد من الداعمين وبشكل قوي جدا للنشاط منذ كان وكيال للكلية للشؤون األكاديمية، وعندما كان عميدا 
ب الخطاط عبدالعزيز العبادي، والذي يعد من كبار وقد خط اللوحة المبدع خطاط الكلية الطال.مكلفا، وبعد أن عين عميدا للكلية

 .الخطاطين على مستوى المملكة

 الصور
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 هـ6341/ 6341 : للعام الدراسي في كلية العمارة والتخطيط األندية الطالبية تقرير

 احتفالية االحتفاء بوكيل الشؤون األكاديمية :اسم الفعالية 
 .الزاملوليد . د الشؤون األكاديمية الكلية وكيلتعيين الحتفاء بلاحتفالية  طالب نادي التخطيط نظم مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 12/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 احتفالية االحتفاء بوكيل الشؤون األكاديمية :عنوان الخبر
في الركن الثقافي في . وليد الزامل. د الشؤون األكاديمية الكلية وكيلتعيين الحتفاء بلاحتفالية  طالب نادي التخطيط مجموعة مننظم 

محمد . عبداهلل الثابت، وسعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي أد. بهو الكلية، حضر الحفل سعادة عميد الكلية د
احمد طومان، وجمع كبير من األساتذة . المشرف على األندية د وليد الزامل، و. وسعادة وكيل الكلية للشؤون الكلية د باحبيل،

 والطالب، 
الجدير بالذكر أن سعادة العميد من الداعمين وبشكل قوي جدا للنشاط منذ كان وكيال للكلية للشؤون األكاديمية، وعندما كان عميدا 

وقد خط اللوحة المبدع خطاط الكلية الطالب الخطاط عبدالعزيز العبادي، والذي يعد من كبار .عميدا للكلية مكلفا، وبعد أن عين
 .الخطاطين على مستوى المملكة

 
 

 الصور
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 إطالق شعار مقري ثقافي راحتي ترويحي :اسم الفعالية 
 .ثقافي راحتي ترويحي إطالق شعار مقريحملة  طالب نادي التخطيط نظم مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 11/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .مقر األندية :مكان التنفيذ 

 2:عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 121:عدد المستفيدين 
 الطالب والمنسوبين:نوع المستفيدين 

 حيإطالق شعار مقري ثقافي راحتي تروي :عنوان الخبر
إطالق شعار مقري ثقافي راحتي مزيدا من قيام األندية الطالبية بالدور المنوط بها، أطلق نادي التخطيط بالتعاون مع باقي األندية حملة 

، تهدف هذه الحملة إلى تهيئة مقر النادي ليكون متنفسا لجميع طالب الكلية يجدون فيه الفائدة واالستراحة والترويح والمتعة، ترويحي
 . جهز بمجلس عربي تبرع به الطالب، ومكان لللباليستيشن، وطاولة للمذاكرةوقد 

 
 

 الصور
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 لمشاركة في منتدى التخطيط الحضري األولا :اسم الفعالية 
 .في منتدى التخطيط الحضري األولطالب نادي التخطيط  شارك مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 
 هـ 21/1/1341:التنفيذتاريخ و وقت 
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 11 :عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 11:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 اإلعداد لمشاركة طالب نادي التخطيط في منتدى التخطيط الحضري األول :عنوان الخبر
 22 – 21والذي أقامته وزارة الشؤون البلدية والقروية في القترة من  الحضري األولفي منتدى التخطيط طالب نادي التخطيط  شارك

إطارا  لجمع المختصين وصّناع القرار والمهتمين لمناقشة مستقبل المدن السعودية في إطار التوجهات  يوفر المنتدىو . هـ، 1/1341/
الحديثه في مجاالت التخطيط الحضري والبيئة والتشريعات العمرانية واإلدارة الحضرية والمشاركة المجتمعية مع استعراض ألفضل 

ناع القرار والخبراء من كافة انحاء العالم، ويتوقع أن يكون لهذا المنتدى تأثيره الممارسات العالمية من خالل نخبة من المتحدثين وص
 .اإليجابي في تخطيط وإدارة المدن السعودية لتصبح أكثر تنافسية واستدامة وحيوية قادرة على تلبية تطلعات السكان وصناع القرار بها

د أهمية المدن بيئيا  وعمرانيا  واجتماعيا  واقتصاديا  وثقافيا ، وتعد المملكة تكمن أهمية المؤتمر وتوقيته في مرحلة يرى العالم فيها تزاي
إحدى دول العالم التي حققت الكثير في مجال تخطيط وإدارة المدن ، وتعّد التحديات التي تواجهها المملكة والفرص التنموية المتاحة 

في نسخته االولى إلى مناقشة موضوعات حديثة في مجال التخطيط يهدف المنتدى   .أحد المواضيع التي ستتم مناقشتها في المنتدى
واإلدارة الحضرية من خالل استعراض مجموعة من أوراق العمل المتخصصة ومشاركة متحدثين رئيسيين، وعقد ورش العمل، وإقامة 

 (.محليا  ودوليا  )معرض مصاحب ألفضل الممارسات الحضرية 

 الصور
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 مبادرة تبادل الكتب :اسم الفعالية 
 .مبادرة تبادل الكتبطالب نادي التخطيط  أطلق مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 21/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 11 :عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 11:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 مبادرة تبادل الكتب :عنوان الخبر
مبادرة تبادل الكتب، وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي الفكري بين الطالب، وتشجيعهم طالب نادي التخطيط  أطلق مجموعة من

ولتسهيل ذلك فقد تم توفير منصة دائمة للطالب يتبادلون من خاللها الكتب والمذكرات الدراسية، وذلك من  على القراءة واالطالع،
 .خال وضع كل طالب ما لديه من كتب لم تعد له بها حاجة ، وأخذ ما يحتاجه من الكتب المتاحة

، واشترط في كل مادة توضع في المنصة (د القصمولراش)والمنصة خاضعة لرقابة مستمرة من قبل مسؤول المبادرة في األندية الطالبية 
 .أن تكون مفسوحة رسميا، وأن ال تنتهك شروط الحقوق الفكرية وملكية النشر، وسيتم استبعاد ما يخالف ذلك

 الصور
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 استقبال طالب السنة التحضيرية :اسم الفعالية 
 .طالب السنة التحضيرية والتخطيطكلية العمارة طالب   أستقبل مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 1/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 11 :عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 11:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 استقبال طالب السنة التحضيرية :عنوان الخبر
وذلك برفقة مشرف النشاط األستاذ حسن، وبمعية مجموعة . طالب السنة التحضيرية كلية العمارة والتخطيططالب   مجموعة منأستقبل 

 .من طالب األندية في الكلية لتعريف طالب السنة التحضيرية بالكلية
 
 

 الصور
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 معرض أوجه للتراث العمراني :اسم الفعالية 
 .معرض أوجه للتراث العمرانيطالب نادي التخطيط  أطلق مجموعة من: وصف الفعالية 
 التخطيط : النادي المنفذ 

 هـ 1/1/1341:تاريخ و وقت التنفيذ
 .الكلية :مكان التنفيذ 

 11 :عدد المنظيمن 
 أعضاء النادي :نوع المنظمين 

  طالب 11:عدد المستفيدين 
 الطالب :نوع المستفيدين 

 انيمعرض أوجه للتراث العمر  :عنوان الخبر
معرض أوجه للتراث العمراني ويهدف للتعريف بالتراث العمراني لمناطق المملكة الخمسة، طالب نادي التخطيط  أطلق مجموعة من

 .عبداهلل الثابت. ويستمر لمدة أربعة أيام، ويرعاه سعادة عميد الكلية د

 الصور
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 :وأخيرا، وبفضل من اهلل وحده
 .والتخطيط على مستوى الجامعةكلية العمارة المركز االول ل

 
 للعـــــام الدراســـــيالنـــــادي الثقـــــافي بكليـــــة العمـــــارة والتخطـــــيط المركـــــز األول علـــــى مســـــتوى جامعـــــة الملـــــك ســـــعود ( بفضـــــل اهلل)حقـــــق 

 .هجريا 1341/ 1341
 1341رجـب  11ين يـوم االثنـ وقد حظي مدراء األندية في الكلية بتكريم معالي مـدير الجامعـة لهـم فـي حفـل ختـام االنشـطة الـذي أقـيم

 .هجريا
ياســر : عبـدالعزيز العبـادي علـى مشـاركته فـي اللقـاء العلمـي السـابعخ فـرع الخـط العربـي، والطالـب: كمـا كـرم معاليـه كـل مـن طالـب الكليـة

 .الكلية لهذا العاممكتبي، مثالي 
 .صصـــــــــــاتناديـــــــــــا فـــــــــــي مختلـــــــــــف الكليـــــــــــات والتخ 123الجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر أن عـــــــــــدد األنديـــــــــــة فـــــــــــي كليـــــــــــات الجامعـــــــــــة بلـــــــــــغ 

عبــداهلل الثابــت علــى دعمــه . وبهــذه المناســبة تقــدم أعضــاء األنديــة فــي كليــة العمــارة والتخطــيط بشــكرهم الجزيــل لســعادة عميــد الكليــة د
 .الكريم للفعاليات والبرامج المقامةخ ومتابعته المستمرة لتطوير العمل فيها
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عبداهلل الثابت، . هـ، حضره سعادة عميد الكلية د11/1/1341لألنشطة في الكلية في يوم الثالثاء كما أقيم حفل تكريم واختتام 
 .وسعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة، وجمع من األساتذة والطالب
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 تم التقرير
 وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم


