مقررات برنامج ماجستير العلوم في التصميم العمراني
 .1المقررات األساسية )المشتركة(
 540تخط قراءات متقدمة في نظريات التخطيط
 541تخط طرق ومناھج البحث
 542تخط التشريعات العمرانية
 503إحص االحتماالت واإلحصاء الرياضي
 560تعم
نظريات وتاريخ التصميم العمراني
تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني )مشروع (-1-
 561تعم
طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني
 562تعم
التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية
 563تعم
 564تعم
التصميم العمراني في المدن الجديدة )مشروع (-2-
المجموع

(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
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 .2مقررات التصميم العمراني )نظام مقررات دراسية ورسالة(
 600تعم

----

الرسالة

 .3مقررات التصميم العمراني )نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي(
 565تعم
 566تعم
 567تعم
- 599تعم

تنسيق المواقع في التصميم العمراني
التشكيل العمراني
مقرر اختياري )برامج الدراسات العليا(
مشروع بحثي
المجموع

** قائمة بالمقررات االختيارية
اسم المقرر
رق م ورم ز
المقرر
تخطيط األراضي العقارية
 502تطع
التطوير العقاري لألرض
 503تطع
الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات
 508قصد
إدارة الملكيات العقارية
 510دار
تخطيط استعماالت األراضي
 543تخط
تخطيط النقل
 544تخط
اإلسكان
 545تخط
اإلدارة الحضرية
 546تخط
حلقة عمل )مشروع تخطيط(
 548تخط
التخطيط اإلقليمي والتنمية
 549تخط
تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
 550تخط
التجديد العمراني
 551تخط

(0+3)3
(3+0)3
(0+3)3
(0+3)3
(1+2)3
15
عدد الوحدات
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3

الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير في علوم التصميم العمراني )نظام مقررات دراسية ورسالة(
المستوى )الفصل األول(
م رق م ورم ز
المقرر
 540تخط
1
 541تخط
2
 542تخط
3
المجموع

اسم المقرر

عدد الوحدات

قراءات متقدمة في نظريات التخطيط
طرق ومناھج البحث
التشريعات العمرانية

(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
9

المستوى )الفصل الثاني(
اسم المقرر
رقم ورمز
م
المقرر
االحتماالت واإلحصاء الرياضي
 503إحص
1
نظريات وتاريخ التصميم العمراني
 560تعم
2
تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني )مشروع (-1-
 561تعم
3
المجموع
المستوى )الفصل الثالث(
أسم المقرر
رقم ورمز
م
المقرر
طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني
 562تعم
1
التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية
 563تعم
2
التصميم العمراني في المدن الجديدة )مشروع (-2-
 564تعم
3
المجموع
المستوى )الفصل الرابع(
رقم ورمز
م
المقرر
 600تعم
1

عدد الوحدات
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
9

عدد الوحدات
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
9

اسم المقرر

عدد الوحدات

الرسالة

--

الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير في علوم التصميم العمراني )نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي(
المستوى )الفصل األول(
م رق م ورم ز
المقرر
 540تخط
1
 541تخط
2
 542تخط
3
المجموع

اسم المقرر

عدد الوحدات

قراءات متقدمة في نظريات التخطيط
طرق ومناھج البحث
التشريعات العمرانية

(0+3)3
(0+3)3
(0+3)3
9

المستوى )الفصل الثاني(
اسم المقرر
رقم ورمز
م
المقرر
االحتماالت واإلحصاء الرياضي
 503إحص
1
نظريات وتاريخ التصميم العمراني
 560تعم
2
تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني )مشروع -1-
 561تعم
3
(
المجموع
المستوى )الفصل الثالث(
أسم المقرر
رقم ورمز
م
المقرر
طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني
 562تعم
1
التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية
 563تعم
2
التصميم العمراني في المدن الجديدة )مشروع (-2-
 564تعم
3
مقرر اختياري )برامج الدراسات العليا(
-4
المجموع
المستوى )الفصل الرابع(
اسم المقرر
رقم ورمز
م
المقرر
تنسيق المواقع في التصميم العمراني
 565تعم
1
تطبيقات عملية في مجال التصميم العمراني
 566تعم
2
)مشروع (-3-
التشكيل العمراني
 567تعم
3
مشروع بحثي
 599تعم
4
المجموع

عدد الوحدات
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
9

عدد الوحدات
(0+3)3
(0+3)3
(3+0)3
(0+3)3
12

عدد الوحدات
(0+3)3
(3+0)3
(0+3)3
(1+2)3
12

وصف المقررات
( 0 +3 ) 3
 560تعم نظريات وتاريخ التصميم العمراني
ً
فحص ك ل م ن التركيب ة الحالي ة للم دن وك ذلك كيفي ة تغيرھ ا مس تقبال .ويمت د المج ال ليش مل العوام ل والق وي
التاريخية الت ي أث رت ف ي تك وين ھ ذه الم دن ,نم اذج م ن التحلي ل الحض ري وأھ م نظري ات التص ميم العمران ي
المعاصرة ،اإلستراتجيات المطبق ة .المحاض رات األساس ية ي تم اس تكمالھا بحلق ات مناقش ة تترك ز عل ي أعم ال
الط الب وال رحالت والدراس ات الميداني ة .وي تم االس تعانة بمتح دثين خ ارجيين ليق دموا ويش رحوا بع ض م ن
أعمالھم في المجال التطبيقي للتصميم العمراني.
( 3 +0 ) 3
 561تعم تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني )مشروع (1-
يركز ھذا المقرر على تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني .ويستعمل مش اريع التط وير القائم ة ك أداة رئيس ة
لھ ذا الغ رض .تش مل مش اريع تط وير الب دائل التص ميمية اس تخدام تقني ات المحاك اة باس تخدام الحاس ب اآلل ي
والمشاركة المجتمعية .ويتم التركيز بشكل خ اص عل ى أھ داف تتعل ق باالس تدامة البيئي ة والمالئم ة االجتماعي ة
خالل تطوير بدائل التصميم .ويتضمن ھذا المشروع ورشة عمل مركزة ألس بوع دراس ي بحي ث ي تم استض افة
بعض الممارسين والمصممين المحترفين وممثلين من المجتمع.
( 0 +3 ) 3
 562تعم طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني
الفھم المنطقي للوسائل والتقنيات المتقدمة الالزمة لتقييم البيئة العمرانية التي تعتمد على إجراء التحالي ل التقني ة
للمحيط )طرق المراقب ة والتمثي ل( وتقي يم التك وين العمران ي وتط وير األنم اط العمراني ة والمعماري ة والتنس يق
الطبيعي وفھم أساليب التنفيذ .كما يتم على ضوء معطي ات المق رر مراجع ة ومناقش ة ناق دة لق راءات ذات ص لة
بالموضوع وتحليل وتقييم أمثلة محلية وعالمية.
( 0 +3 ) 3
 563تعم التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية
عناص ر ومف ردات البيئ ة المحلي ة والمجتم ع المحل ي وت أثيرھم عل ى عناص ر التص ميم العمران ي .المف اھيم
والعناصر الرئيسية للتصميم العمراني والتي تشكل المبادئ األساس ية للتط وير والتجدي د الحض ري ف ي مراك ز
المدن بصفة خاصة واألحياء بصفة عام ة وتعزي ز حرك ة المش اة ف ي األم اكن العام ة وتص ميم ش بكة الش وارع
والس احات ،والشخص ية العمراني ة للش ارع ،واحت واء الفراغ ات ،والكت ل والمب اني الش اھقة ،وخ ط المب اني،
والكثاف ات الحرج ة .الت أثير المتب ادل ب ين االعتب ارات البيئي ة وع ادات وق يم المجتم ع المحل ى م ن جھ ة وب ين
الس لوك اإلنس اني وانعكاس ه عل ى ھوي ة مش روعات التص ميم العمران ي م ن الجھ ة األخ رى ،وذل ك م ن خ الل
طرح أفكار عمرانية تترجم االحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع المحلى وترس م ص ورته كمجتم ع إس المي
عربي.
( 3 +0 ) 3
 564تعم التصميم العمراني في المدن الجديدة )مشروع (2-
يرك ز المش روع الث اني ف ي برن امج ماجس تير التص ميم العمران ي عل ى مواض يع متعلق ة بتص ميم وتط وير
المجتمع ات العمراني ة ف ي الم دن الجدي دة .وي تم التركي ز بش كل خ اص عل ى التط ويرات المتض امة ف ي مراك ز
المدن وأحيائھا ،المالئمة للمش اة ،المناس بة للنق ل الع ام ،ولس كان متف اوتي ال دخل ،وك ل ذل ك ف ي مح يط ذو بع د
اقتصادي وبيئي واجتماعي مناسب للبيئة المحلية للمملكة العربية السعودية.
( 0 +3 ) 3
 565تعم تنسيق المواقع في التصميم العمراني
مف اھيم تنس يق المواق ع ونظريات ه وتطبيقات ه ف ي التص ميم عل ي مختل ف مس تويات البيئ ة الحض رية ،نظري ات
تصميم المواقع وتطبيقاتھا علي النس يج العمران ي ،عناص ر التص ميم العمران ي األساس ية مث ل عالق ات تركي ب
الموق ع ,المب اني الخاص ة ,الفراغ ات الحض رية المفتوح ة ,الس احات والمي ادين ,المراك ز التجاري ة والفراغ ات

العامة .ويتناول المقرر حاالت دراسية تعنى بقض ايا التص ميم العمران ي وتطبيق ات أس س تنس يق المواق ع ،م ع
األخذ في االعتبار معطيات البيئة االجتماعية والمناخية المحلية.
( 3 +0 ) 3
 566تعم تطبيقات عملية في مجال التصميم العمراني )مشروع (3-
مش روع التص ميم العمران ي الثال ث واألخي ر ھ و مش روع التأھي ل العمل ي لطال ب الماجس تير ف ي مج ال مھن ة
التصميم العمراني .لذلك ،يركز المشروع بشكل خاص على تصميم مشاريع عل ى أرض الواق ع وبالتع اون م ع
مكاتب عمرانية متخصصة قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع تصميم عمراني ف ي البيئ ة المحلي ة الس عودية وبحي ث
يقدم الطالب مشروعا متكامال وبدرجة عالية من التفاصيل التصميمية.
(0+3)3
 567تعم التشكيل العمراني
تحليل التشكيل العمراني وأنماطه مع التركيز على عالقته بالمجتمع والظروف الحضارية )االجتماعية،
السياسية ،واالقتصادية( ويلقي الضوء على التطور التاريخي للمستوطنات ،مع التركيز على القوى الثقافية
والموقع الجغرافي والتقنية وتأثير ذلك على التطور والنمو العمراني ألنواع المستوطنات من حيث الشكل
والفراغات .ويتعرف الطالب بطريقة فاحصة على المالمح الفراغية للمستويات العمرانية المختلفة ،كما
يتطرق المقرر إلى العالقات بين خيارات التصميم والتخطيط العمراني والعالقات البشرية والفراغات من أجل
الوصول إلى الشكل العمراني المثالي.
( 1 +2 ) 3
 599تعم مشروع بحثي
يتناول إحدى القضايا العمرانية الراھنة من خالل بحث مختصر ويستعرض فيه الطالب مھارات البحث
والتحليل والتقييم المنھجي وكيفية استنباط مداخل للحلول ،ويقيم البحث من خالل عضو ھيئة تدريس مشرف
على البحث يعين لھذا المقرر.
( 0 +3 ) 3
 540تخط قراءات متقدمة في نظريات التخطيط
المب ادئ والنظري ات األساس ية ف ي التخط يط العمران ي والتخط يط .أھ داف التخط يط وغايات ه ض من اإلط ار
الفلس في للتخط يط .الظ روف الت ي أث رت عل ى خي ار تط وير التخص ص .ش رعية وطبيع ة ال دور ال ذي يؤدي ه
التخطيط والمخطط في المجتمع.
( 0 +3 ) 3
 541تخط طرق ومناھج البحث
طرق ومناھج بحث أساسية تجريبية في مجاالت البحث ،مسح ميداني ،تصميم حال ة دراس ية ،مقارن ات لط رق
مختلفة ،تطبيق التقنيات في انتقاء العينة واختيارھا ،جمع المعلومات ،والوسائل التحليلية.
( 0 +3 ) 3
 542تخط التشريعات العمرانية
القوانين والنظم والضوابط ذات العالقة ب التخطيط العمران ي .م دى ت أثير ھ ذه الق وانين عل ى ممارس ة التخط يط
العمراني ف ي المج االت التالي ة :تخط يط اس تعماالت األراض ي ،توزي ع المن اطق ،الحق وق الخاص ة بالملكي ات،
التحكم في تقسيمات األراضي .تحليل الممارسات التخطيطية التاريخي ة ،وكي ف ش كلت تنمي ة عمراني ة تقليدي ة.
الشريعة والضوابط اإلسالمية كعملية ديناميكية ومتغيرة وتفوقھا بالمقارنة م ع المب ادئ األخ رى .اث ر تطبيق ات
القوانين العمرانية المعاصرة على تشكيل البيئة العمرانية وتقييمھا في ضوء الظروف المستجدة.
( 0 +3 ) 3
 503إحص االحتماالت واإلحصاء الرياضي
توزي ع المعاين ة ـ التق دير النقط ي ـ التق دير البين ي ـ فت رات الثق ة ـ تحلي ل االرتب اط واالنح دار ـ تحلي ل التب اين ـ
اختبار الفرضيات ـ االختبارات المبنية على البيانات المعدودة ـ االختبارات الالمعملية.

( 0 +3 ) 3
مقرر اختياري
تبعا للموضوع المقترح للبحث ،يقوم القسم بطرح أحد المقررات في البرن امج كمق رر اختي اري إلث راء العملي ة
التعليمية .وي تم ذل ك باختي ار أح د مق ررات ب رامج الماجس تير بجامع ة المل ك س عود )مرف ق رق م  ،(-1-وتك ون
المادة المختارة بنفس عدد الساعات المعتمدة ) (3أو أكثر.

مرفق رقم  -1-قائمة بالمقررات االختيارية
(0+3)3
 502تطع تخطيط األراضي العقارية
ً
أستوديو تصميم وتخطيط .كيفية تخطيط األراضي المزمع تطويرھا ابتداء من رفعھ ا مس احيا لتحدي د ح دودھا
وتثبيت ملكيتھا حسب وثيقة الملكية األصلية ومروراً بتھذيبھا طبوغرافيا ً حتى وضع الفك رة التخطيطي ة القابل ة
للتنفيذ.
 503تطع التطوير العقاري لألرض
(0+3)3
ً
مب ادئ تط وير األرض  ...ابت داء م ن وض ع الفك رة التخطيطي ة أو التص ميمية وم رروا بإع داد الج دوى
االقتص ادية األولي ة وإنھ اء جمي ع التص اميم التنفيذي ة ومتابع ة جمي ع اإلج راءات النظامي ة العتم اد التص اميم
واإلنشاء والتعمير وحتى افتتاح المشروع وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة أصول وممتلكات.
(0+3)3
 508قصد الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات
مبادئ إعداد دراسات الجدوى االقتصادية مع استعراض ألمثلة فعلية لمش اريع قائم ة .وس ائل التثم ين العق اري
المتعارف عليھا عالميا ً بما في ذلك التثمين على أساس سعر بيعة مشابھة و التثمين على أس اس تك اليف المبن ى
أو الملكية العقاري والتثمين على أساس الدخل الحالي للملكية العقارية.
 510دار إدارة الملكيات العقارية
(0+3)3
مبادئ إدارة الممتلك ات العقاري ة بجمي ع فروعھ ا وحس ب االس تخدامات المعروف ة بم ا ف ي ذل ك إدارة الملكي ات
األساسية وھي :الملكيات السكنية والملكيات التجارية و الملكيات الصناعية.
( 0 +3 ) 3
 543تخط تخطيط استعماالت األراضي
التقنيات واإلج راءات إلدارة التط وير العمران ي وتنظ يم اس تعماالت األراض ي بفعالي ة .ع رض ألھ م التج ارب
والممارسات التخطيطية في المملكة العربية السعودية .أساس يات اس تعماالت األراض ي وأنظم ة إدارة التط وير
العمران ي .ع رض األدوات والنم اذج والتقني ات المس تعملة عل ى المس تويات المحلي ة واإلقليمي ة والوطني ة
والمتعلق ة بأنم اط اس تخدامات األراض ي ف ي البيئ ة العمراني ة ومواق ع النش اط والش كل العمران ي .المح ددات
والمعدالت المناسبة لتحقيق التوازن بين االس تخدامات المختلف ة .تقني ات ت وطين تخط يط اس تعماالت األراض ي
واالستخدامات واالتجاھات المستقبلية للنمو العمراني في مدن المملكة.
( 0 +3 ) 3
 544تخط تخطيط النقل
تحليل العالقات بين خطوط ووسائل النقل وممرات البنية التحتية في البيئة العمرانية .تأثير االستثمارات في
مجال النقل والبنية التحتية على السلوك االنتقالي ،مواقع النشاط العمراني ،الشكل العمراني وعلى قرارات
األسر المتعلقة باختيار مواقع السكن .االتجاھات المستقبلية للعمران في ضوء تطور شبكة النقل والبنية
التحتية ،واستخدام النماذج العمرانية الرياضية المتكاملة.
( 0 +3 ) 3
 545تخط اإلسكان
مبادئ ونظريات اإلسكان العالمي ة .دراس ة وتحلي ل الب رامج اإلس كانية ف ي المملك ة .مناقش ة القض ايا والمش اكل
المرتبطة بقطاع اإلسكان وتحليلھا .مفاھيم اإلسكان وأنماطه والعالقة بين دخل األس رة وتمل ك المس كن .مفھ وم
اإلسكان الميسر وقضايا إسكان محدودي الدخل ،والنظم التمويلية الالزم ة إلنج از ب رامج اإلس كان ومش اريعه.
أسواق اإلس كان ومتغيراتھ ا وأنواعھ ا ،وط رق تق دير االحتياج ات اإلس كانية ف ي المن اطق القائم ة والمس تقبلية.
المشاركة الشعبية في تخطيط ،تصميم وتطبيق برامج وسياسات اإلسكان ومتابعتھا.

( 0 +3 ) 3
 546تخط اإلدارة الحضرية
دراسة دور اإلدارة الحضرية في تشكيل المدن وتحليلھا .اإلطالع على تجارب ال دول الغربي ة ف ي ھ ذا المج ال
باإلضافة إلى تجارب بعض الدول النامي ة .ع رض السياس ة الحض رية ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ،وت وفير
مقدمة عن النظام اإلداري الحكومي وعالقته بالتطوير الحضري .دور المؤسسات الحكومية الرئيس في عملي ة
التخطيط والتنمية .مراجعة إلدارات التخطيط ونظ ام التخط يط والض وابط وإجراءاتھ ا التطبيقي ة ومقارنتھ ا م ع
االتجاھات النظرية .دراسة تطبيق ھذه السياسات على أرض الواق ع م ن حي ث المب ادرات اإليجابي ة أو التعام ل
السلبي مع المخططات ،والضوابط العمرانية ،آلية الضوابط التخطيطية واإلطار القانوني للتدخالت الحكومية.
 548تخط حلقة عمل )مشروع تخطيط(
(3+0)3
اس تعراض وتحلي ل القض ايا واألفك ار الراھن ة المطروح ة ف ى المش روعات التخطيطي ة المحلي ة والعالمي ة
باستض افة بع ض الممارس ين والمخطط ين المحت رفين .التع رف عل ى خب رات وأفك ار تخطيطي ة جدي دة ممكن ة
التطبيق .طرح الحلول واألفكار اإلبداعية لحل المشاكل العمرانية من خالل جلسات عصف ذھني.
( 0 +3 ) 3
 549تخط التخطيط اإلقليمي والتنمية
تقديم نظريات التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمي ة وتحليلھ ا .اختب ار مجموع ة م ن الم داخل والمن اھج المختلف ة
لفھ م التنمي ة اإلقليمي ة والتخط يط .اس تعراض مجموع ة واس عة م ن المواض يع ومنھ ا :مقدم ة لنظري ات موق ع
النشاط االقتصادي ،التجارة ،أشكال عدة لالتصال بين المناطق ،عملية النم و واالنكم اش ف ي التنمي ة اإلقليمي ة،
أس باب وج ود مس تويات مختلف ة م ن التنمي ة العمراني ة واالقتص ادية والعالق ات ب ين المن اطق األكث ر أو األق ل
تنمية .تقديم حاالت دراسية إقليمية من مختلف أنحاء العالم كأمثلة لسبر غور عملي ات التنمي ة اإلقليمي ة واألط ر
النظرية والتطبيقية لھا.
( 0 +3 ) 3
 550تخط تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
تطبيقات عملية من خالل معامل الحاسب اآللي لنظم المعلومات الجغرافية ،باإلضافة إلى ورش ة عم ل لتط وير
مھ ارات الط الب الحاس وبية والفھ م الس ليم لتطبيق ات نظ م المعلوم ات الجغرافي ة ف ي مج ال إدارات التخط يط
العمراني في المؤسسات العامة وذلك م ن أج ل اس تخدام نظ م المعلوم ات الجغرافي ة بكف اءة عالي ة ف ي أنش طتھم
التخطيطية.التركيز على أعمال التحليل المكاني للبيان ات التخطيطي ة الت ي ت ؤثر ف ي أعم ال التخط يط العمران ي
على مستوى المدينة واإلقليم.
 551تخط التجديد العمراني
(0+3)3
دراسة التجديد الحضري ضمن اإلطار التاريخي والمؤسساتي ،مع التشديد على جوانب اجتماعية  -اقتصادية
وفيزيقية مختارة ذات وثيقة صلة وثيقة بموضوع تطوير المدينة .المفاھيم واألفكار العامة والخلفية التاريخية،
وتطور التجديد العمراني وذلك من خالل االعتماد على الطرق والتقنيات واألخذ باالعتبار التخطيط الفعال،
المبادئ التصميمية ،الخصائص االجتماعية  -االقتصادية واألبعاد القانونية )مثل :الدعم نزع ونقل الملكية،
المشاركة الشعبية( .تقويم نقدي للحاالت الدراسية المميزة في التجديد العمراني.

