مركز إعداد وتطوير القادة

فعاليات ندوة
اإلسكان في المملكة :التحديات والحلول
الراعي الذهبي

المنفذة بمعهد اإلدارة العامة
األربعاء  21جمادى اآلخرة 1437هـ
الموافق  30مارس 2016م

الفعاليات
تسجيل المشاركين
االفتتاح:
 القرآن الكريم.كلمة ترحيبية ملعايل الدكتور /أحمد بن عبدالله الشعيبي
مدير عام معهد اإلدارة العامة.
كلمة رئيسية ملعايل األستاذ /ماجد بن عبدالله الحقيل
وزير االسكان.
 عرض فيلم الندوة. التكريماسرتاحة.

الوقت
من

إىل

 7:30ص

 8:30ص

 8:30ص

 9:00ص

 9:00ص

 9:30ص

الجلسة األولى« :تشخيص مشكلة اإلسكان في المملكة»

تقديم أوراق العمل
رئيس الجلسة :معايل املهندس /إبراهيم بن محمد السلطان
أمني منطقة الرياض
مقرر الجلسة :الدكتور /عبد الرحمن بن حسني الوزان
مدير عام مركز إعداد وتطوير القادة  /معهد اإلدارة العامة.
املتحدثون يف الجلسة
املهندس /عبدالله بن عبدالعزيز الجربوعوكيل الوزارة لشؤون التنمية البرشية واملجتمعية /وزارة االقتصاد والتخطيط.
 األستاذ  /عيل بن عطيه آل جابروكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والربامج املكلف  /وزارة اإلسكان.
 الدكتور /خالد بن مطلق النفاعيمدير عام الدراسات واألبحاث  /وزارة الشؤون البلدية والقروية
الدكتور /وحيد بن عبدالرحمن بانافعمدير قطاع االقتصاد وامليزانية  /معهد اإلدارة العامة
 الدكتور /بدر بن هزاع العتيبيمدير إدارة االرشاف عىل رشكات التمويل  /مؤسسة النقد العريب السعودي.
 األستاذ  /فهد بن راشد آل طالبباحث ميزانية  /وزارة املالية
مداخالت وأسئلة
اسرتاحة

 9:30ص

 10:50ص

الفعاليات
الجلسة الثانية« :تنمية قطاع اإلسكان في المملكة»

تقديم أوراق العمل
رئيس الجلسة :سعادة املهندس /مفرح بن محمد الزهراين
عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الحج واإلسكان والخدمات
مقرر الجلسة :الدكتور /عبد الرحمن بن حسني الوزان
مدير عام مركز إعداد وتطوير القادة  /معهد اإلدارة العامة.
املتحدثون يف الجلسة
األستاذ /عبداملحسن بن عبدالعزيز الفارسالعضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملرصف اإلمناء
الدكتور  /إبراهيم بن سليامن الحيدريمستشار معايل الوزير للتنمية االجتامعية  /وزارة الشؤون االجتامعية
املهندس /مازن بن عبدالعزيز املضيانمدير عام الخدمات  /الرشكة السعودية للصناعات األساسية( سابك).
املهندس /أحمد بن مطري البلويمدير عام الشئون الفنية /الهيئة امللكية للجبيل وينبع
الدكتور /عبدالله بن جلوي الشداديرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإلسكان بالرياض
األستاذ /بندر بن محمد السامنرئيس أصول األفراد  /البنك السعودي الهولندي

 12:15م

 1:15م

مداخالت وأسئلة

 1:15م

 1:45م

الجلسة الختامية« :التوصيات»

 1:45م

 2:15م

رئيس الجلسة :الدكتور /بندر بن أحمد أبا الخيل
نائب مدير عام معهد اإلدارة العامة لشئون التدريب.
مقرر الجلسة :الدكتور /عبدالرحمن بن حسني الوزان
مدير عام مركز إعداد وتطوير القادة  /معهد اإلدارة العامة.
عضو الفريق العلمي :الدكتور /عبدالله بن خالد بن ربيعان
مدير إدارة االتفاقيات البحثية  /معهد اإلدارة العامة.

 10:50ص  11:45ص
 11:45ص  12:15م

الوقت
من

إىل

