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خبر صحفي 2022-1
عقدت جمعية المنتدى األردني للتخطيط إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي يوم السبت الموافق  2022-5-28في فندق
سنتشري بارك  Century Park Hotel- Ammanواستمعت لتقرير هيئة اإلدارة اإلداري والمالي للسنوات  2021-2019وتمت
مناقشتها والتصديق عليها ،كما تم إقرار مشروع موازنة العام  .2022وتم إنتخاب أعضاء هيئة إدارة من خمسة أعضاء ،وعقدت هيئة
اإلدارة الجديدة إجتماعها األول واتفقت على توزيع المناصب على النحو التالي:

 .1الدكتور المهندس مراد فرحان خليل الكاللدة /.رئيس المنتدى.
 .2الدكتورة المهندسة دياال حمّاد سالم الطراونة /نائب رئيس المنتدى
 .3المهندس أحمد زياد أحمد أبو حسين /أمين السر.
 .4المهندس فراس زاهي جورج سويدان /أمين الصندوق.
 .5الدكتورة المهندسة رانية جعفر عبد الفتاح قطيشات /عضو.
 .6الدكتور المهندس خالد عارف احمد المومني -عضو إحتياط.

م .فراس سويدان

د .م .دياال الطراونة

د .م .مراد الكاللدة

م .أحمد زياد

د .م .رانيا قطيشات

وستواصل الجمعية جهودها في تحقيق أهدافها والمتمثلة بتوفير منتدى للمخططين للتواصل وتبادل المعرفة التخطيطية على
الصعيدين المحلي والدولي ،وزيادة المعرفة بمهنة التخطيط في المجتمع وفي أوساط المهنيين ذوي العالقة ،واإلدالء باآلراء المهنية
المستقلة في القضايا الحضرية والمدنية .كما ستعمل الجمعية على تنفيذ غاياتها من خالل التقريب بين المخططين الممارسين من جميع
اإلختصاصات من خالل هيئة موحدة تسمح بالتواصل والتشبيك ،وتسهيل التحاور وتبادل الخبرات والعمل واألبحاث المشتركة بين
المخططين داخل وخارج األردن ،ونشر الممارسات التخطيطية الحصيفة ومباديء التخطيط الحديثة من خالل النصيحة والتدريب
والتواصل ،وكذلك من خالل بناء الشبكات مع شركاء ومساهمين منخرطين في الممارسة التخطيطية ،ونشر المعرفة التخطيطية.
علما بأن المنتدى مسجل كجمعية في سجل الجمعيات بوزارة التنمية اإلجتماعية ،وتشرف وزارة الداخلية على أعماله منذ
التأسيس في العام .2011
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The Jordanian Planning Forum (JPF) Association held its regular annual General Assembly (GA) meeting on
Saturday, 28 May 2022, at the Century Park Hotel- Amman. The GA approved the meeting agenda, and listened to
and discussed the Administrative and Financial report presented by the Administration Board for the years 2192021. The GA also approved the proposed 2022 budget, and elected five board members. The new board held its
first meeting after the GA meeting and agreed on distributing the positions as follows:
1. Dr. Eng. Murad Kalaldah, JPF President.
2. Dr. Eng. Deyala Tarawneh, JPF Vice President.
3. Eng. Ahmed Zeyad, JPF Amanuensis.
4. Eng. Firas Sweidan, JPF Treasurer.
5. Dr. Eng. Rania Qutieshat, JPF Board member.
6. Dr. Eng. Al-Momani, JPF Board reserve member.
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JPF will continue to achieve its goals of providing a forum for planners to communicate and exchange planning
knowledge on local and international level. JPF shall strive to increase awareness in the planning profession in the
society and among concerned professionals, as well as giving professional independent opinions in urban issues.
JPF will also work to implement its objectives by bringing together practicing planners from all disciplines through
a unified body that allows communication and networking. JPF shall facilitate dialogue and exchange of
experiences, joint work and research between planners inside and outside Jordan, and disseminate prudent planning
practices and modern planning principles through advice, training and communication, as well as building networks
with partners and stakeholders involved in planning practices.
The Jordanian Planning Forum is a registered association in the Associations Registry at the Ministry of Social
Development. The Ministry of Interior is supervising its activities since its establishment in 2011.
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