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  فھرس محتويات كتيب قسم التخطيط العمراني
  

  العمارة والتخطيط كليةكلمة عميد.  
  التخطيط العمراني قسمكلمة رئيس 
 الرؤية والرسالة واألھداف.  
  قسم التخطيط العمرانيالتخطيط ونبذة عن.  
 مجاالت العمل لخريجي القسم. 
 والجامعة. مساھمات القسم في خدمة المجتمع  
 سيسرؤساء القسم منذ التأ.  
 دراسية بقسم التخطيط العمرانيالبرامج ال.  
 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس.  
  التخطيط العمرانيالعلوم في برنامج ماجستير.  
  التصميم العمرانيالعلوم في برنامج ماجستير.  
 برنامج ماجستير التطوير العقاري.  
 أعضاء ھيئة التدريس بالقسم.  
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  قسم التخطيط العمرانينبذة عن التخطيط و

  
  ما ھو التخطيط العمراني:

لبية سكان العالم ومعظم سكان المملكة العربية السعودية بالتحديد في المدن. وبالرغم من رغبة يعيش غا
الكثيرين منّا في العيش فيھا لما لذلك من ميزات عديدة (مثالً، فرص عمل وخدمات عامة كافية)، إال أن المدن 

ة النقل واالزدحام المروري، تزخر بمشكالت عديدة ومتنوعة منھا: قلة خيارات السكن للبعض، تعقيد أنظم
التلوث الھوائي وتدھور البيئة، نقص في خدمات المرافق العامة كالماء والكھرباء، نقص في الحدائق 

في  المعتادهوالمناطق المفتوحة، محدودية وضعف العالقات االجتماعية بين األفراد، وغيرھا من المشكالت 
  مناطق العمرانية.ال
  

ك المشكالت وغيرھا والتي يعاني منھا ساكني المدن وزّوارھا تخصصاً فريداً يتطلب التعامل مع كل تل
تتوفر فيه قدرات ومھارات تحليلية وتطبيقية متقدمة لدعم عملية صنع القرار. حيث يساھم تخصص التخطيط 
 العمراني في إيجاد الحلول وتغيير خطط وسياسات ومخططات البيئة العمرانية نحو تحقيق تأثير إيجابي،

وجلب منافع وفوائد شاملة للمجتمع لكي يعيش الناس في بيئات عمرانية ذات جودة عالية حاضراً، وتكوين 
  بيئة مبنية صالحة لألجيال القادمة.

مدينة، بل حتى  لجزء من وسطتجديد عمراني تنفيذ مشروع  فمثالً اتخاذ قرار إلنشاء مجمع تسوق، أو 
ً "المخطط تحديث المخطط الرئيسي للمدينة بأسرھا  يحتاج إلجابة العديد من األسئلة والتي يملك أجابتھا غالبا

العمراني". فعلى سبيل المثال يحدد تخصص التخطيط العمراني استخدام كل جزء من األرض وتأثير ذلك 
 على المجتمع والسكان المجاورين، والبنية التحتية، والبيئة المحيطة والمظھر العام للمنطقة العمرانية بصورة

  شاملة.
  

تمتد جذور تخصصي التخطيط والتصميم العمراني لتشمل عالقات وثيقة مع العديد من التخصصات: 
كتصميم وتنسيق المواقع، العمارة، الھندسة، القانون، االقتصاد، اإلدارة العامة، االجتماع، الجماليات، وبالطبع 

ً ومعرفة جيدة بالنواحي الحاسب اآللي. كما يتطلب إعداد المخططات والمقترحات التصميمي ة إلماما
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية، بما يحقق تنمية عمرانية وفق منظور شمولي مستدام.  

باختصار، يساعدنا تخصص التخطيط العمراني في التعامل مع مشكالت المدن في الوقت الحاضر، وتطوير 
د للمستقبل كي نتعرف على احتياجات السكان والمدن األفكار والمقترحات لتصميم البيئات العمرانية واالستعدا

  ومعالجة القضايا المتعلقة بذلك ووضع خطط تنفيذية ذات موارد تمويل مستدامة. 
  

بينما يعمل التصميم العمراني وكتخصص دقيق على تشكيل البيئة المبنية وفراغاتھا بالتفصيل، بھدف 
يزة. باإلضافة إلى تكريس الجوانب الجمالية وزيادة التفاعل تعزيز وظيفة المكان واالستخدام وإكسابه ھوية مم

  االيجابي بين السكان والمستخدمين مع بيئاتھم العمرانية وتحسين جودة الحياة في المدن بشكل عام.
القاطنني متكني  من أجللمكان الوضوح البصري لالرفع من مستوى  إىل التخصصوباإلضافة إىل ذلك، يهدف هذا 

 وثيقلتنقل بسهولة وثقة يف داخله. كما يعمل التصميم العمراين على ربط املكان مع حميطه بشكل والزوار من ا
  .  وسهولةوبطريقة تسمح بانتقال املشاة والسيارات من املكان واليه بيسر 
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  ما ھو الدور الذي يقوم به المخطط؟
  السريع أو زيادة استخدام السيارات أو إيجاد الحلول لمشكالت المدن المعاصرة حينما تتأثر بالنمو السكاني

 تدھور البيئة الطبيعية وغيرھا.
 .تخطيط وتصميم األحياء السكنية 
  المشاركة في وضع أنظمة التحكم باستخدام األرض، وكثافة البناء عليھا، ومواقع المباني، ونسبة تغطية

لشوارع وغير ذلك مما يخدم األرض من المباني، ومواقف السيارات المطلوبة والعناصر التصميمية في ا
 المصلحة العامة للمجتمع.

  إعداد مخططات رئيسية على مستوى المدن والضواحي نزوالً حتى تصميم مجموعات سكنية صغيرة
 كوحدة لتكوين المجاورات واألحياء السكنية.

 .(الرئيسية والفرعية) إعداد دراسات وتصميمات مراكز المدن 
 وإعادة تشكيلھا وتأھيلھا لتكون العمل على مشروعات التجديد الع ً مراني للمناطق المتدھورة عمرانيا

 مناطق جذب للسكان.
 .إعداد الدراسات العمرانية اإلستراتيجية وإدارة النمو العمراني وكتابة التقارير الفنية ذات العالقة 
 .المساھمة في صياغة خطط وبرامج الحفاظ العمراني وتعزيز الموروث العمراني المحلي 
 طيط وتصميم المدن الجديدة (الصناعية واالقتصادية والسياحية).تخ 
  .إعداد الخطط اإلقليمية وصياغة السياسات والبرامج التنفيذية لتحقيقھا 

 اإلدارة الحضرية للمناطق العمرانية.  
  

  دور المصمم العمراني
 التطوير  القيام بالتصميم العمراني المتكامل بدأ من طرح األفكار والمفاھيم وصوالً إلى

 الشامل للمقترحات.
  تحليل األمكنة والفراغات العمرانية وإبراز سلبياتھا وإيجابياتھا وتحديد الفرص المتاحة

 لتطوير المكان.
 وضع السياسات والضوابط واإلرشادات لألمكنة وصياغتھا لتحقيق بيئة عمرانية ناجحة  
 ي ضمن المناطق العمرانية.الحفاظ العمراني وتوفير السبل لالستفادة من اإلرث العمران  
 .وضع إطار عمل إلشراك المجتمع المحلي في برامج التصميم والتطوير العمراني 

 
  

  :تخصص في ھذا المجاللل المھارات المطلوبة
 .امتالك مھارات الرسم واإلظھار 
 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي وتطبيقات أنظمة المعلومات العمرانية 
 ل مع األبعاد االقتصادية والبيئة للمشاريع المختلفة.القدرة على التعام  
 .التفكير اإلبداعي في تناول القضايا وحل المشكالت 
 .قدرات متقدمة في التواصل بأساليب مختلفة 
 .إمكانات عالية لوضع التصورات وتحويل األھداف لبرامج عمل زمنية 
 .العمل ضمن فريق لتحقيق التكامل في التخصصات والمھارات 
 درة على التعامل مع القضايا المختلفة للبيئة المبنية من خالل األبعاد الثنائية والثالثية.الق 
  في اتخاذ القرارات. المجتمع والھيئات الرسمية إلشراكھم فئاتالقدرة على التفاعل مع 
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  أكثر من ربع قرن على تعليم التخطيط العمراني:
تخطيط ال أقسامأقدم أحد التخطيط بجامعة الملك سعود يعتبر قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة و

ھـ وقد تعاقب على القسم منذ إنشاءه نخب 1404عمراني في المملكة العربية السعودية حيث تأسس في العام ال
متميزة من أعضاء ھيئة التدريس ممن تلقوا علومھم في جامعات عريقة حول العالم، مما أكسب القسم مستوى 

  الفريد في الخبرات والتخصصات وأكسب العملية التعليمية مناخاً أكاديمياً متميزاً.عاٍل من التنوع 
يمنح القسم درجة البكالوريوس في أحد المسارين التخصصين التاليين (التخطيط العمراني أو التصميم 

) ً مراني، ) برامج مستقلة في مرحلة الماجستير ھي (التخطيط الع3العمراني). كما يضم القسم يضم حاليا
التصميم العمراني، التطوير العقاري) ليؤدي القسم دوره في مواكبة سعي الجامعة نحو التنوع والتوسع في 

  برامج الدراسات العليا.
 وإعداد المخططات يدرس طالب القسم مقررات متنوعة تبني مھاراتھم في التخطيط والتصميم والتحليل

نح مقررات (المشاريع) الطالب فرصة للتعامل مع مشكالت وكتابة التقارير وتطبيقات الحاسب. بينما تم
وحاالت دراسية واقعية تتعلق باألحياء السكنية والبيئة واقتصاديات التنمية كالصناعة والسياحة وغير ذلك من 

  الموضوعات الحيوية.
  

  األھمية المكتسبة لقسم التخطيط العمراني:
 ل اختياره من قبل جامعة الملك سعود ليكون حظي تخصص التخطيط العمراني بأھمية كبرى من خال

 ضمن التخصصات المستھدفة بالتميز كما ورد في الخطة اإلستراتيجية للجامعة.
  تأثير القسم الواضح في المجتمع حيث تقلد العديد من أساتذة القسم السابقين مناصب قيادية رفيعة في

 ستشارات التي يقدمونھا.الدولة، وقيام األستاذة الحاليين بدور بارز من خالل اال
  العديد من خريجي القسم شغلوا مراكز مھمة في القطاعين الحكومي والخاص ولعبوا أدواراً مھمة في

 تطوير وإدارة البيئة العمرانية السعودية.
  للقسم أوجه تعاون متعددة محلياً وخارجياً، كما يشار إلى أن القسم عضو في الجمعية األوروبية لمدارس

 ).Association of European Schools of Planningالتخطيط (
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 الرؤية والرسالة واألھداف
  

  رؤية القسم:
ل  ر التفاع اء أط ي وإرس ميم العمران يط والتص الي التخط ي مج ة ف ر المعرف يم ونش ي تعل ادة ف ري

  اإليجابي مع المجتمع.
  
  

  الرسالة:
الي التخط ي مج ة ف ر المعرف يم ونش ي تعل ز ف ق التمي اء تحقي ة االنتم راز ھوي ي وإب ميم العمران يط والتص

ة  ة أكاديمي الل بيئ ن خ ة م وير المھن ي تط اھمة ف ع والمس دة للمجتم دمات مفي ديم خ ة وتق ة المحلي للبيئ
  متطورة تحقق متطلبات الجودة الشاملة.

  
  

  األھداف اإلستراتيجية:
 التميز في مجالي التخطيط والتصميم العمراني. .1
ة  .2 ع بأھمي ف المجتم ادرات تعري س المب ادئ وأس ياغة مب ي ص ميم ودوره ف يط والتص التخط

 الحديثة والمبتكرة في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي واإلقليمي والوطني.
ة  .3 ة لتلبي ة التطبيقي اءة والمعرف ون بالكف ريجين يتمتع داد خ ة إلع ة المالئم ة التعليمي وفير البيئ ت

 احتياجات سوق العمل.
اث .4 م األبح جيع ودع ة  تش ة البيئ ة لخدم ات العالمي ل الممارس وطين أفض ة لت ة ذات العالق العلمي

 المبنية المحلية بفعالية.
 مساندة ودعم أعضاء ھيئة التدريس والباحثين لنشر إنتاجھم العلمي في األوعية العالمية. .5
ة  .6 ة واإلقليمي ات المحلي رى بالجامع ام األخ م واألقس ين القس ة ب راكة األكاديمي وم الش م مفھ دع

 والعالمية.
ة  .7 ي خدم م ف ز دور القس ي وتعزي مم العمران ط والمص ة المخط وير مھن ي تط اھمة ف المس

 المجتمع واعتباره شريكاً في التطوير.
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  مجاالت العمل لخريجي القسم
  

  المجاالت الوظيفية:
 القطاع الحكومي: .1

  :ًوزارة الشئون البلدية والقروية، الوزارات والھيئات المعنية بالمدن والتنمية العمرانية، مثال)
 ).وزارة اإلسكان، وزارة النقل، وزارة االقتصاد والتخطيط

 .األمانات والبلديات وإدارات التخطيط العمراني 
 الحكومية المختصة: هالھيئات شب .2

   الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.الھيئات العليا لتطوير المدن بالمملكة مثل 
 بيل وينبع.الھيئة الملكية للج 
 .ھيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 
 .المدن االقتصادية بإشراف الھيئة العامة لالستثمار 
 .ھيئة العامة للسياحة واآلثار 

 القطاع العسكري: .3
  يلتحق الخريج بدورة تأھيل الضباط الجامعيين ليتخرج منھا برتبة مالزم أول مھندس للعمل

إدارة غال العسكرية، إدارات المشاريع بالقوات المسلحة، في قطاعات ذات عالقة مثالً: ( األش
، واإلدارات الھندسية األخرى بالقطاعات المساحة العسكريةالمشاريع بوزارة الداخلية، 

 ).العسكرية
 القطاع الخاص: .4

 .المكاتب االستشارية بمختلف تصنيفاتھا، ودور الدراسات التخطيطية والعمرانية 
 عقارية.شركات التطوير والتنمية ال 
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  والجامعة في خدمة المجتمعمساھمات القسم 
  

  في خدمة المجتمعمساھمات القسم 
  أمين منطقة الرياضالعزيز بن عياف آل مقرن عبدسمو األمير الدكتور /. 
  .سابقاً، نائب وزير التعليم العالي. أحمد بن محمد  السيف/ مدير جامعة حائلد 
  .العزيز المبارك / وكيل جامعة الفيصل للشئون األكاديمية والتعليمية. دفيصل بن عبأ.د 
  .مملكة البحرين. –الرحمن العوھلي/ مدير جامعة الخليج العربي  خالد بن عبدد 
 الكريم العليط/ وزارة التعليم العالي د. أحمد عبد. 
 العزيز مھدي أبو سليمان/ وزارة التعليم العالي د. عبد. 
 الدبيخي/ وزارة التربية والتعليمد. سامي عبدهللا . 
 أ.د. عمر سالم باھمام/ الھيئة العامة للغذاء والدواء. 
 العزيز الفوزان/ وزارة التعليم العالي أ.د. صالح عبد. 
 .د. عبدهللا بن أحمد الخيال/ وزارة اإلسكان 
 .د. عبداإلله بن محمد المعيوف/ وزارة اإلسكان 

  
  الجامعةفي خدمة مساھمات القسم 

 هللا المسيند/ وكيل الجامعة للمشاريع د. مساعد عبد 
 الرحمن الفالح/ وكالة الجامعة للمشاريع د. ھشام عبد 
 هللا الدغيشم/ وكالة الجامعة للمشاريع العزيز جار د. عبد 
 العزيز ناصر الدوسري/ مدير عام وادي الرياض للتقنية  د. عبد 
  /ة بجامعة الملك سعودبرنامج حاضنات التقنيد. مزيد مشھور التركاوي 

  
  باإلضافة إلى تقديم االستشارات للعديد من األجھزة الحكومية مثل:

 .وزارة الشئون البلدية والقروية 
 .أمانة منطقة الرياض 
 .الھيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
 .وزارة اإلسكان 
 .وزارة التعليم العالي 
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  رؤساء القسم منذ التأسيس
  

 ھـ .1406حتى 1405د عبدهللا مصلي / مشرف على القسم عام محمد سعي. د  
 ھـ . 1408حتى  1407فيصل محمد التميمي / مشرف على القسم عام . د  
 ھـ .1409محمد حسين البراھيم / مشرف على القسم عام . د  
 ھـ .1410الحليم الرمالي / مشرف على القسم عام  محمد عبد. أ.د  
 .ھـ .1412حتى  1411رف على القسم عام هللا النويصر / مش محمد عبد. دأ  
 ھـ .1413الكريم العليط / مشرف على القسم عام  احمد عبد. د  
 .ھـ .1415حتى  1414العزيز المبارك / مشرف على القسم عام  فيصل عبد. دأ  
 /ھـ .1417حتى  1416العزيز بن عياف آل مقرن / رئيس القسم عام  عبد سمو األمير الدكتور  
 ھـ . 1419حتى  1418سيف / رئيس القسم عام حمد محمد ال. أد  
 ھـ .1421حتى  1420مساعد عبدهللا المسيند / رئيس القسم عام . د  
 .ھـ . 1423حتى  1422العزيز الفوزان / رئيس القسم عام  صالح عبد. دأ  
 .ھـ . 1425حتى  1424عمر سالم باھمام / رئيس القسم عام . دأ  
 ھـ .  1427حتى  1426القسم عام العزيز ناصر الدوسري / رئيس  عبد. د  
 ھـ .1430حتى  1428خالد بن سكيت السكيت / رئيس القسم عام . أ.د  
 حتى تاريخه . 1431عبداإلله بن محمد المعيوف / رئيس القسم عام . د  
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  البرامج الدراسية بقسم التخطيط العمراني
  

  لدراسية التالية:قسم التخطيط العمراني يشتمل على البرامج ا
 .درجة البكالوريوس في التخطيط والتصميم العمراني 
 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  
  التخطيط العمرانيالعلوم في ماجستير  
  العمراني التصميمالعلوم في ماجستير  
 ماجستير التطوير العقاري  
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  ريوسالخطة الدراسية لمرحلة البكالو
  

  أھداف الخطة:
 متطلبات الجامعة والكلية ، بما يحقق المعايير المنشودة. -أن تتكامل الخطة في مستوياتھا الثالث  - 1
  االرتقاء بالعملية التعليمية بكافة مجاالتھا وعناصرھا - 2
 تحقيق التوافق بين مستوى الخريج ومتطلبات سوق العمل - 3
 ة المحليةأن تجسد تخصصات الكلية القضايا العلمية للبيئ - 4
 االستفادة من اإلمكانيات والموارد المتاحة  بالكلية والجامعة - 5
 االستغالل األمثل للدعم الذي تقدمه المملكة للعملية التعليمية - 6
اد  - 7 ايير االعتم ا لمع ة، وفق ة التعليمي دريس ومخرجات العملي تلبية المتطلبات العالمية في مستويات الت

 األكاديمي
 األقسام، بما يحقق أھداف الكلية والجامعة  أن تعكس الخطة تكامال بين - 8
  ضل للطالب وتنمية المھارات والقدرات اإلبداعيةالتركيز على  مستوى أف  - 9

  
  وصف الخطة الدراسية.

  ملخص متطلبات نيل درجة البكالوريوس في التخطيط والتصميم العمراني
البكالوريوس في التخطيط  وحدة دراسية مقررة لكي يحصل على درجة 170يتعين على الطالب اجتياز 

والتصميم العمراني ، ويمكن تحقيق ذلك خالل عشرة فصول دراسية ( خمس سنوات )، والوحدات المقررة 
  مقسمة كالتالي :

  الخطة الدراسية لقسم التخطيط العمراني

ساعات   %
  دراسية

ساعات   %
  دراسية

وحدات   %
  مقررة

عدد 
 م  المتطلبات  المقررات

  1  متطلبات السنة التحضيرية  9  31 18.0%  63  25  63  24.2

  2  متطلبات الجامعة  6  12  7.1%  12  5  12  4.8

  3 متطلبات الكلية  24  63 37.1%  93  38  93  37

  4  لقسمل مشتركة متطلبات  12  26 15.3%  28  11  28  11

  5  متطلبات مسار التخطيط العمراني  11  30 17.7%  42  18    

  6  م العمرانيمتطلبات مسار التصمي  11  30 17.7%      47  20

  7  االختياري القسممتطلبات   4  8  4.8%  8  3  8  3

    وعــالمجم  66  170  100   246  100   251  100

 

 

 ھذا باإلضافة إلى متطلبات التدريب الصيفي بواقع ستين يوماً 
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 تطبيق الخطة الدراسية المطورة على الطالب المقبولين والمنقولين من السنة التحضيرية.



 14

الدراسية جدول ھيكل الخطة  

 أوًال : متطلبات الجامعة
  تسلسل و رمز المقرر رقم  اسم المقرر  وحدات مقررة

  1  عرب 101  املهارات اللغوية  2
  2  عرب 103  التحرير العريب  2
  3  سلم 101  املدخل إىل الثقافة اإلسالمية  2
  4  سلم 102  اإلسالم وبناء اجملتمع  2
  5  سلم 103  النظام االقتصادي يف اإلسالم  2
  6  سلم 104  أسس النظام السياسي يف اإلسالم  2
    وعــالمجم  12

 
 

متطلبات السنة التحضيريةثانياً :   
  تسلسل و رمز المقرر رقم  اسم المقرر  وحدات مقررة

  1  ريض 140  مقدمة يف الرياضيات 1- رياضيات   2
  2  ريض 150  التفاضل 2-رياضيات  3
  3  صحه 150  الصحة واللياقة  1
  4  ريد 101  الريادة األعم  1
  5  جنم 140  1 –لغة اجنليزية   8
  6  جنم 150  2 -لغة اجنليزية   8
  7  ج 140  مهارات التعلم والتفكري والبحث  3
  8  علم 140  مهارات االتصال  2
  9  تقن 140  مهارات احلاسب وتقنية املعلومات  3
    وعــالمجم  31
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 ثالثا : متطلبات الكلية

رقم ورمز تسلسل
 المقرر

 متطلب سابق عدد الوحدات المقرراسم 

 - استوديو) 8+0(4 1-تصميم معماري  عمر1.250

 -  أستوديو) 2+0(1  الرسم احلر عمر2.254

 - استوديو) 8+0(4 مهارات الرسم املعماري عمر3.255

 عمر255عمر ،250 استوديو) 8+0(4 2-تصميم معماري  عمر4.260

 عمر 255، عمر254  أستوديو) 2+1(2 الظل واملنظور عمر5.264

  استوديو) 2+2(3 1-مهارات الرسم باحلاسوب عمر6.265

 - 2 مواد البناء عمر7.266

 - 2 تاريخ العمارة عمر8.268

 - 2 حتليل وتنسيق املواقع عمر9.269

 عمر260 استوديو) 8+0(4 3-تصميم معماري  عمر10.350

 فيز 105 2 دراسات يف التحكم البيئي عمر11.351

 - 2 1-رة نظريات العما عمر12.352

 - 2 مبادئ التصميم العمراين عمر13.353

 عمر265 استوديو) 2+2(3 2-مهارات الرسم باحلاسوب عمر14.355

 - 2 أنظمة البناء والعمران عمر15.357

 عمر350عمر، 265 استوديو) 8+0(4 4-تصميم معماري  عمر16.360

 -  2  اإلنسان والبيئة املبنية عمر17.361

 - 2 اإلسكان عمر18.363

  عمر266 استوديو) 2+2(3  1- تشييد مباين  رعم19.366
 عمر268 2 تاريخ العمران عمر20.368

 - )2+2(3 للعمارة والتخطيط فيزياء عامة فيز 21.105

 - )0+3(3 2-رياضيات عامة  ريض22.104

 -  2  املساحة لغري طلبة اهلندسة مهس23.251

 - )2+2(3 االحتماالت واإلحصاء اهلندسيإحص24.324

  )93( 63 المجمـــــوع
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  التخطيط العمراني : متطلبات قسم رابعا
مقررات مشتركة -1  

  رقمتسلسل

 المقرر ورمز
 المقرر اسم

 وحدات
 مقررة

سابق متطلب المجموع  

 - 2 2 وتوزيع املناطق ألراضي ا استعماالت ختط 413 1
 - 2 2 التحتية البنية ختطيط ختط 414 2

 - 3 3 املخططات التنفيذية ختط 415 3

 عمر 355 استو) 3+0(  2  1-نظم معلومات عمرانية  ختط 416 4

   2 2 طرق البحث  ختط 417 5
   2 2 التخطيط نظريات  ختط 433 6
   2 2 العمراين التجديد ختط  434 7
 - 2 2 النقل احلضري يف مقدمة ختط 435 8

 ختط 416 استو) 4+0( 3 )2(العمرانية  املعلومات نظم ختط 436 9

 - 2 2 احمليطي للمشاريع لتأثريا ختط 473 10

 - 2 2 ختطيط اجملتمعات احلضرية ختط 474 11

 - 2 2 ممارسة مهنة التخطيط ختط 475 12

  28 26 المجمـــــوع  

مقررات مسار التخطيط العمراني -2  

تسلسل
  رقم

 المقرر ورمز
 المقرر اسم

 وحدات
 مقررة

سابق متطلب المجموع  

 عمر 360 6 3 1-مشروع  ختط 420 1
 - 3 3 مبادئ االقتصاد قصد 103 2

 - 3 3 االجتماع احلضري والسكان ختط 421 3

 ختط 420 6  3  2- مشروع  ختط 440 4

   2 2 التخطيط االقليمي  ختط 441 5
   3 3 التخطيط االسرتاتيجي احلضري  ختط 442 6
  ختط 440 6 3 3- مشروع  ختط 480 7
 - 2 2 استعماالت االراضي والنقل ختط 481 8

 - 3 3 االقتصاد احلضري ختط 482 9
 ختط 480 6 3 مشروع التخرج ختط 495 10
 - 2 2 باملشاركة التخطيط ختط 496 11

  42 30 المجمـــــوع  
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  مقررات مسار التصميم العمراني - 3
مقررات مسار التصميم العمراني -3  

تسلسل
  رقم

 المقرر ورمز
 المقرر اسم

 وحدات
 مقررة

سابق متطلب المجموع  

 عمر  360 8 4  1-تصميم عمراين  ختط 410 1

 عمر +  * 355 3 2 االظهار العمراين باحلاسب  ختط 411 2

  2 2 نظريات واسس التصميم العمراين ختط 412 3

 ختط 410 8  4  2-تصميم عمراين  ختط 430 4

   2 2 طرق وتقنيات التصميم العمراين  ختط 431 5
   2 2 نسيق املواقعتصميم و ت  ختط 432 6
  ختط 430 8 4  3 -تصميم عمراين  ختط 470 7
  2 2 التحليل الفراغي والبصري ختط 471 8

  2 2 الشوارع وامليادين والساحات ختط 472 9

 ختط 470 8 4 مشروع التخرج ختط 490 10

  2 2 مراكز املدن ختط 491 11

  47 30 المجمـــــوع  
 
 

  
 - 0 0 ليالتدريب العم تخط 999 

  

 مقررات تطرحها كلية الهندسة
  اسم المقرر وحدات مقررة  المجموع  متطلب سابق

   رقم
  تسلسل  رمز المقررو  

  1  مهس 251  املساحة لغري طلبة اهلندسة  2 عملي 1+2  -
    وعــالمجم  2  3  

  مقررات تطرحها كلية إدارة األعمال
  اسم المقرر وحدات مقررة  المجموع  متطلب سابق

   رقم
  ز المقرررمو  

  تسلسل

  1  قصد 103  مبادئ االقتصاد  3  3  -
    وعــالمجم  3  3  
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  خامسا : متطلبات القسم االختيارية

رقم ورمز تسلسل
 املقرر

 متطلب سابق عدد الوحدات اسم املقرر

  (خيتار الطالب مقرر واحدمن املقررات التالية)  1-مقرر اختياري قسم 
  -  2   برجمة املشاريع املعمارية 424 1
  عمر 368  2  العمارة التقليدية  عمر438  2
  -  2  تقنية املدن ختط 437 3

  (خيتار الطالب مقرر واحدمن املقررات التالية)  2-مقرر اختياري قسم 
  عمر 353  2  نظريات التصميم احلضري عمر443 4
  -  2  االستدامة والبيئة املبنيةعمر 457  5
  عمر 368  2  احلفاظ على املواقع احلضرية عمر 458  6

  (خيتار الطالب مقرر واحدمن املقررات التالية)  3-مقرر اختياري قسم 
  -  2  تطبيقات االنسانيات يف العمارة عمر411 7
  عمر 353  2  مهارات التصميم احلضري عمر433 8
    2  انظمة ادارة املشاريع عمر439  9

  -  2  اقتصاديات البناء عمر456  10
  ختط  420ختط أو410  2  االدارة احلضرية ختط 476  11

  ختط  420ختط أو410  2  التنمية العمرانية املستدامة ختط 492  12

  (خيتار الطالب مقرر واحدمن املقررات التالية)  4-مقرر اختياري قسم 
  عمر 353  2  املدن من املنظور البيئيعمر 463  13
  عمر 353  2  دن من املنظور االجتماعيامل عمر473 14
  ختط480ختط أو 470  2  التشكيل العمراين املستدام ختط 497  15

  ختط480ختط أو 470  2  التطوير العقاري ختط  498 16
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  توزيع مقررات درجة البكالوريوس 
  في التخطيط العمراني على المستويات الدراسية

  
 السنة التحضيرية

ة)وحد 15( المستوى األول  

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات
  م  و رمز المقرر

  1  صحه 150  الصحة واللياقة  1
  2  جنم 140  1-لغة إجنليزية   8
  3  ريض 140  مقدمة يف الرياضيات 1- رياضيات   2
  4  ج 140  و التفكري والبحث ممهارات التعل  3
  5  ريد 101  ريادة االعمال  1
  مجموع الوحدات  15

  

حدة)و 15( المستوى الثاني  

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات
  م  و رمز المقرر

  1  جنم 150  2-لغة إجنليزية   8
  2  ريض 150  التفاضل 2- رياضيات   3
  3  علم 140  مهارات االتصال  2
  4  تقن 140  وتقنية املعلومات بمهارات احلاس  3
  مجموع الوحدات  16

 
  السنوات المشتركة للكلية

  وحدة) 19الثالث (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  ابقمتطلب س
  م  و رمز المقرر

  1  عرب 101  املهارات اللغوية  2  
  2  سلم 101  املدخل إىل الثقافة اإلسالمية  2  
  3 عمر250 1-تصميم معماري  استوديو) 0+8(4  
  4 عمر254  الرسم احلر  أستوديو) 0+2(1  
  5 عمر255 مهارات الرسم املعماري استوديو) 0+8(4  
  6 ريض 104  2- رياضيات عامة  )3+0(3  
  7 فيز 105  فيزياء عامة للعمارة والتخطيط  عملي) 2+2(3  
  مجموع الوحدات  19  

  
  

  
  

  



 20

  وحدة) 19الرابع (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 عمر260 2-تصميم معماري  استوديو) 8+0(4  عمر255عمر،250
  2 عمر264 الظل واملنظور  أستوديو) 2+1(2  عمر255عمر،254

  3 عمر266 مواد البناء 2  
  4 عمر269 حتليل وتنسيق املواقع 2  
  5 عمر265 1-مهارات الرسم باحلاسوب استوديو) 2+2(3  
  6 عمر268 تاريخ العمارة 2  
  7  سلم 102  اإلسالم وبناء اجملتمع  2  
  8  مهس 251  املساحة لغري طلبة اهلندسة  عملي)1+2(2  
  مجموع الوحدات  19  

  وحدة) 19الخامس (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 عرب 103  التحرير العريب  2  
  2  سلم 103  النظام االقتصادي يف اإلسالم  2  
  3 عمر350 3-تصميم معماري  استوديو) 8+0(4  عمر260
  4 عمر351 دراسات يف التحكم البيئي 2  فيز 105

  5 عمر353 مبادئ التصميم العمراين 2  
  6 عمر355 2-مهارات الرسم باحلاسوب استوديو) 2+2(3  عمر 265

  7 عمر352 1-نظريات العمارة  2  
  8 عمر357 أنظمة البناء والعمران 2  
  مجموع الوحدات  19  

  وحدة) 18السادس (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  رو رمز المقر 

  1  سلم 104  أسس النظام السياسي يف اإلسالم  2  
  2 عمر360 4-تصميم معماري  استوديو) 8+0(4 عمر 350عمر، 265

  3 عمر361  االنسان والبيئة املبنية  2  
  4 عمر366  1- تشييد مباين  استوديو) 2+2(3  عمر 266

  5 عمر363 اإلسكان 2  
  6 عمر368 تاريخ العمران 2  عمر 268

  7 إحص324 حتماالت واالحصاء اهلندسياال )2+2(3  
  مجموع الوحدات  18  

  

    ختط 999  التدريب العملي  0



 21

  
  المستويات التخصصية :  مسار التخطيط العمراني

  وحدة) 20السابع (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 413 استعماالت االراضي وتوزيع املناطق 2  
  2 ختط 414 ختطيط البنية التحتية 2  
  3 ختط 415 املخططات التنفيذية 3  
  4 ختط 416 1 -نظم معلومات عمرانية  استو)2+1(2  عمر 355

  5  ختط 417  طرق البحث  2  
  6 ختط 420 1-مشروع ختطيط عمراين  استوديو) 6+0(3  عمر 360

  7 قصد 103 مبادئ االقتصاد 3  
  8 ختط 421 االجتماع احلضري والسكان 3  
  مجموع الوحدات  20  

  وحدة) 19الثامن (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 433 نظريات التخطيط 2  
  2 ختط 434  التجديد العمراين  2  
  3 ختط 435 مقدمة يف النقل احلضري 2  
  4 ختط 436 2 -نظم معلومات عمرانية  استو)2+2(3  ختط 416
  5 ختط 440 2-مشروع ختطيط عمراين  استوديو) 6+0(3  ختط 420

  6  ختط 441  التخطيط االقليمي  2  
  7  ختط 442  التخطيط االسرتاتيجي احلضري  3  
  8  ختط 000  1-مقرر اختياري قسم   2  
  مجموع الوحدات  19  
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  وحدة) 18التاسع (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  لمقررو رمز ا

  1 ختط 473 التأثري احمليطي للمشاريع 2  
  2 ختط 474  ختطيط اجملتمعات احلضرية  2  
  3 ختط 475 ممارسة مهنة التخطيط 2  
  4 ختط 480 3 -مشروع ختطيط عمراين    استوديو) 6+0(3  ختط 440

  5 ختط 481  استعماالت االراضي والنقل  2  
  6  ختط 482  االقتصاد احلضري  3  

  7  ختط 000  2-مقرر اختياري قسم   2  ختط 420ختط أو410
  8  ختط 000  3-مقرر اختياري قسم   2  ختط 420ختط أو410

  مجموع الوحدات  18  
  وحدة) 7( المستوى العاشر

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 495 (ختطيط عمراين) مشروع التخرج استوديو) 6+0(3  ختط 480
  2  ختط 496  خطيط باملشاركةالت  2  
  3  ختط 000  4-مقرر اختياري قسم   2  
  مجموع الوحدات  7  

  المستويات التخصصية :  مسار التصميم العمراني
  وحدة) 19السابع (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 410 1 -مشروع تصميم عمراين  استو ) 8+0(4  عمر 360
  2 ختط 411 االظهار العمراين باحلاسب استو ) 2+1( 2  عمر + *355

  3 ختط 412 نظريات واسس التصميم العمراين 2  
  4 ختط 413 استعماالت االراضي وتوزيع املناطق 2  
  5 ختط 414 ختطيط البنية التحتية 2  
  6 ختط 415 املخططات التنفيذية 3  
  7 ختط 416 1 -ة نظم معلومات عمراني استو)2+1(2  عمر 355

  8  ختط 417  طرق البحث  2  
  مجموع الوحدات  19  
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  وحدة) 19الثامن (المستوى  

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 430 2 -مشروع تصميم عمراين  استو ) 8+0(4  ختط 410
  2 ختط 431  طرق وتقنيات التصميم العمراين  2  
  3 ختط 432 سيق املواقعتصميم وتن 2  
  4 ختط 433 نظريات التخطيط 2  
  5 ختط 434  التجديد العمراين  2  
  6 ختط 435 مقدمة يف النقل احلضري 2  
  7 ختط 436 2 -نظم معلومات عمرانية  استو)2+2(3  ختط 416

  8  ختط 000  1-مقرر اختياري قسم   2  
  مجموع الوحدات  19  

  وحدة) 18التاسع (المستوى 

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  سابق متطلب
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 470 3 -مشروع تصميم عمراين  استو ) 8+0(4  ختط 430
  2 ختط 471  التحليل الفراغي والبصري  2  
  3 ختط 472 الشوارع وامليادين والساحات 2  
  4 ختط 473 التأثري احمليطي للمشاريع 2  
  5 ختط 474  ختطيط اجملتمعات احلضرية  2  
  6 ختط 475 ممارسة املهنة 2  

  7  ختط 000  2-مقرر اختياري قسم   2  ختط 420ختط أو410
  8  ختط 000  3-مقرر اختياري قسم   2  ختط 420ختط أو410

  مجموع الوحدات  18  

  وحدة) 8( المستوى العاشر

  رقم  اسم المقرر  عدد الوحدات  متطلب سابق
  م  و رمز المقرر

  1 ختط 490 (تصميم عمراين) ع التخرجمشرو  استوديو) 8+0(4  ختط 470
  2  ختط 491  مراكز املدن  2  
  3  ختط 000  4-مقرر اختياري قسم   2  
  مجموع الوحدات  8  
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  وصف المقررات

  
  )8 -4(                                                                          1-مشروع تصميم عمراني  تخط  410

يو ھو األول و المدخل لدراسة علم التصميم العمراني عملياً. و بداية يتم التعرف فيه علي يعتبر ھذا األستود
أنواع الفراغات العمرانية الرئيسية والمالئمة لالستعمال، وذلك من خالل عرض و تطبيق النظريات واألسس 

اسية في عملية تحليل المختلفة للتصميم العمراني . ويتعرف الطالب خالل ذلك علي الطرق و المھارات األس
الفراغات والحركة, ويتعرف أيضا علي كيفية عمل التحليل البصري والتحليل الوظيفي للفراغات المختلفة. 
ويصل الطالب في النھاية إلي عمل مشروع تصميمي عمراني  يفي باالحتياجات المطلوبة ويحقق أقصي 

  مستوي من الكفاءة لمستعمليه.
  

  )3 - 2(ي بالحاسب                                                                           اإلظھار العمران تخط  411
يغطي المقرر تقنيات النمذجة الثالثية اإلبعاد لتكوين بيئات عمرانية وھو ال يقتصر فقط على كيفية إنشاء 

اد ومحاكاة الواقع على نحو النماذج والرسوم المتحركة فحسب، بل أيضا دراسة األشكال الثالثية األبع
الذي يمكنه من  افتراضي ضمن إطار التصميم العمراني. يعطي المقرر الطالب القدرة على التصور الرقمي

دراسة العالقات الفراغية والكتل العمرانية إلى جانب اإلخراج العام لمشروعه. ويعطي أيضاً القدرة على 
رفة البرامج المتخصصة في النمذجة واإلخراج والتي من شأنھا االستخدام المتقدم لبرامج الحاسب اآللي ومع

أن تظھر مواھبه وإبداعاته الشخصية. كما يعتمد المقرر على استخدام برامج  مثل األوتوكاد وثري دي 
أستوديو والفوتوشوب وذلك من خالل محاضرات نظرية وتمارين عملية وتطبيقية في معامل الحاسب اآللي 

  .بالكلية
  

  )2 -2(نظريات وأسس التصميم العمراني                                                                     تخط 412
  يتناول المقرر تدريس مناھج ھامة تتعلق بما يلي:

  ،أنواع التصميم تؤثر على صورة المدينة وشكلھا (تصميم عنصر واحد، تصميم مشروع، تصميم شبكة
  تصميم بيئة مبنية)

 مدينة والمواد الخام التي تتكون منھا (المواد الخام، مظھر المدينة، الفراغ، الحركة، الزمن).ال 
 .األسس والمعايير للذوق العام، واإلدراك البصري 
 .عوامل التصميم: قوة الشخصية، وضوح التكوين، االستمرار والتماسك، االتزان، المالئمة ، التعبير 
 دينة، الشوارع والمساحات المفتوحة، الماء، الحوائط، المباني عناصر تصميم المدينة: أرضية الم

 الضخمة والعالمات، الحواجز والمساحات المغلقة، أثاث الشوارع، النباتات، اإلضاءة الخارجية.
لذلك يُركز المقرر على أھمية دراسة كالً من الطرق، والمسارات، واألحياء، والمناطق، والحدود، ونقاط 

مع، والعقد، والعالمات األرضية المميزة في تكوين الصورة الذھنية المتكاملة. يتناول المقرر االلتقاء أو التج
كذلك مبادئ وطرق تحليل العناصر التي صنعھا اإلنسان في الموقع المراد تصميمه, في تكامل مع مختلف 

  عناصر الموقع الطبيعية والبيئية بھدف الحصول على تأثير بصري إيجابي، جميل وجذاب.
  

  )2 - 2(                                                          استعماالت األراضي وتوزيع المناطق     تخط  413
يھتم المقرر بتعريف الطالب بدور وأھمية دراسة استعماالت األراضي في التخطيط العمراني، وتصنيف 

وزيع والعالقات، وكيفية استفادة المخطط من وترقيم االستعماالت من حيث األنواع واألحجام والنسب والت
دراسات استعماالت األراضي، مع استعراض لعوامل التغيير في االستعماالت وتأثير ذلك على النواحي 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ودور القوى االقتصادية واالجتماعية والمصلحة العامة في نمط توزيع 

ي، مع توضيح لنماذج تقدير المساحات المستقبلية لالستعماالت المختلفة وتحديد أنواع استعماالت األراض
وتقدير النمو السكاني واالقتصادي المستقبلي. وتوزيع المناطق يتم وفق االشتراطات والنظم التي تحكم 

  المخطط بناًء على الدراسات البيئية والعمرانية واالقتصادية واالجتماعية.
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  )2 - 2(التحتية                                                                                تخط      تخطيط البنية 414

يركز ھذا المقرر على عدد من المواضيع الرئيسية المرتبطة بتخطيط وتمويل مرافق البنية التحتية ، باإلضافة 
قضايا النمو والطلب على خدماتھا  إلى تسليط الضوء على األنظمة الرئيسية لھذه البنى، و العالقة بين

وجوانب اإلدارة المرتبطة بذلك. إن أنظمة البنية التحتية (المرافق العامة) تتضمن مجموعة كبيرة من 
الخدمات والتجھيزات كخدمات المياه بكافة أنواعھا، الصرف الصحي، تصريف مياه األمطار، مرافق 

االت وأنظمتھا المتعددة، وما يتعلق بذلك من خدمات عامة التخلص من النفايات، الطاقة الكھربائية، االتص
أخرى. سيتناول ھذا المقرر وظائف ھذه األنظمة ودور المخطط في عملية تقديم خدماتھا، وقضايا تمويل ھذه 
ً لبناء الجانب  األنظمة. إن مراجعة بعض التجارب في دول أخرى من العالم في ھذا المجال سيكون مھما

لب باإلضافة إلى محاولة توضيح أثر جودة خدمات البنية التحتية على المحيط البيئي النظري لدى الطا
والعمراني، ودور الضوابط واألنظمة في ذلك، ويمكن اعتبار أن مناقشة اإلسھام الفعال للمستخدمين لھذه 

  الخدمات ذا أھميةً بالغة في محاولة التعرف على سبل تطوير وتحسين ھذا القطاع الحيوي.
  

  )3 - 3(تخط   المخططات التنفيذية                                                                                    415
يتطرق المقرر إلى النظريات والتطبيقات التي تمكن الطالب من التعامل مع تضاريس األرض وخطوط 

  الحاسب اآللي ذات الصلة. الكنتور بالمخططات السكنية وغيرھا وذلك باستخدام تقنيات
  ويشمل المقرر إلى الجوانب التالية:

إعداد مخطط تفصيلي عام لمجاورة سكنية، يوضح أرقام القطع ومساحاتھا وأبعادھا وأرقام البلوكات السكنية 
 واالرتدادات واألرصفة والمواقف.

 القطاعات العرضية لتدرجات الشوارع.
 .ساب كميات القطع والردموح تسوية وتمھيد األرض وأعمال الحفر 

  .تصريف المياه السطحية للشوارع
 .يفية التعامل مع طبوغرافية األرضقطاع طولي ألحد الشوارع يوضح ك

 مناسيب الشوارع واألرصفة.
  زنة األفقية والعمودية للمنحنياتالموا

  
  )3 - 2(                                                                        1-تخط      نظم معلومات عمرانية 416

يركز ھذا المقرر على تعليم الطالب أسس نظم المعلومات الجغرافية وعلى العمليات الالزمة إلدخال 
المعلومات وترتيبھا وذلك تمھيدا إلجراء التطبيقات المختلفة عليھا. ويركز المقرر على تعليم الطالب عمليات 

مساحية إلى رقمية، تصنيف المعلومات وربطھا مع بعضھا البعض،  مسح الخرائط، تحويل الخرائط من
وغيرھا من عمليات تكوين قواعد البيانات للنظام. ھذا المقرر يوضح بشكل أساسي مفاھيم ونظريات نظم 
المعلومات الجغرافية ومدى مساھمتھا في عمليات التخطيط العمراني، ويركز على إلمام الطالب بالوسائل 

يقات الحاسب اآللي في بناء قواعد البيانات العمرانية والتحليل األساسي للبيانات من خالل التعامل التقنية وتطب
مع برنامج نظم المعلومات الجغرافية. كما انه يوفر للطالب إمكانية تطبيق ھذه األنظمة في تمارين لبلورة 

  وتوضيح مسألة االستفادة من ھذه البرامج.
  

  )2 - 2(                                                                                       تخط      طرق البحث    417
يغطي المقرر مفاھيم وأساسيات البحث العلمي في أربعة أجزاء رئيسة، أوال، تصميم األبحاث وتحديد 

من  النوعية  واإلحصائية المعلومات الضرورية إلعداد البحوث، ثانيا، تدريب الطالب على جمع المعلومات 
وطرق تصميم اإلستبانات واختيار عينة  ، إضافة إلى جمع المعومات من المصادر األوليةالمصادر الثانوية

الدراسة وإجراء المقابالت، ثالثا، معالجة البيانات وتنسيقھا في جداول ورسومات بيانية وتوصيف وتحليل 
تعرف على أساليب ومراحل كتابة التقارير الفنية والبحوث ونمذجة ھذه البيانات في التخطيط، رابعا، ال
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العمرانية. ويغطي المقرر أساليب متعددة، منھا تحليل بيانات التقصي ، إلى نمذجة السكان وتحليل االنحدار 
  وتملك المھارات العملية  لتحليل المعلومات التخطيطية. والتركيز على بناء أطار األفكار ،المتعدد

  
  )6 -3(استخدام مختلط                                                   -1-مشروع تخطيط عمراني     تخط  420

يركز المشروع على دراسة االستخدامات المختلطة وتعريف الطالب وتدريبه على بالمھارات األساسية 
ية المختلفة (طبيعية ومنھجية التخطيط في مراحله المختلفة من خالل جمع المعلومات الحقلية والوثائق

وعمرانية) وتحليلھا واستخالص النتائج والحلول المناسبة من خالل عملية تقييم لبدائل يقترحھا الطالب في 
المرحلة األخيرة من المشروع. وتنتھي العملية بمخطط تفصيلي للمنطقة يراعي كافة عناصر التصميم من 

  تكوين وتشكيل عمراني مكتسبة سابقا.
  

  )3 -3(االجتماع الحضري والسكان                                                                          تخط  421
تعد ظاھرة "التحضر" بحق من أھم معالم التغير االجتماعي التي تميز القرن العشرين، وتكاد تمثل سمة 

ً في المجتمعات متكررة في الوقت الحالي في كل أقطار العالم ومجتمعاته وإن كانت أ شد أثراً وأبرز وضوحا
  النامية عنھا في الدول الصناعية.

ينقسم مقرر االجتماع الحضري والسكان إلى أربعة أجزاء رئيسيه: خصص الجزء األول لمناقشة الظروف 
التاريخية الممھدة لظھور المجتمع الحضري ورصد دعائمه الرئيسية له ، كما يوضح عالقته بالنظم 

السائدة بالمجتمع التقليدي. أما الجزء الثاني فيتعرض لالتجاھات النظرية الكالسيكية: االتجاه االجتماعية 
التاريخي، التنظيمي، السيكولوجي، ألقيمي والثقافي والتطور االقتصادي في تطور المجتمعات الحضرية. 

والتعريف االجتماعي وفي الجزء الثالث يتم التعرض إلى تعريف المجتمع الحضري بالمفھوم الديموجرافي 
وأخيراً التعريف الشامل . ويتعرض ھذا الجزء إلى مقومات التحضر وإلى دور الھيمنة الحضرية في التوزيع 
الجغرافي للسكان ( من خالل دراسة الھجرة بمفھومھا الشامل ). أما الجزء الرابع فيتعرض إلى القضايا 

تنمية بأبعادھا االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية مثل السكانية وانعكاس آثارھا وتفاعالتھا على مسيرة ال
:ارتفاع معدالت النمو السكاني وبروز مشكالت اإلسكان بأبعادھا االجتماعية واالقتصادية وظھور 

  العشوائيات(جيوب الفقر الحضري).
   

  )8 -4(                تطوير منطقة                                      2-تخط      مشروع تصميم عمراني 430
يركز المشروع  إلى التطوير العمراني لمنطقة ضمن المدينة ، وذلك من النواحي الوظيفة واالجتماعية، 
واالقتصادية، والبيئية، إضافةً إلى الجانب الفيزيائي، ويتناول المشروع الطرق الميدانية للتقييم العمراني 

ة، واألسباب المباشرة وغير المباشرة لظھورھا، كما يتطرق لتحديد للمناطق القائمة وتحديد ومشاكلھا المختلف
وظيفة المحيط العمراني المستقبلية واستنباط الطرق الكفيلة للحفاظ على التوازن العمراني المطلوب، كل ذلك 
ضمن رؤية عامة قائمة على فكرة ومرئيات التخطيط الحضري. كما يبين المشروع طرق التدخل في تنظيم 

  قة إدارياً وتشريعياً لضمان استمرارية كفاءتھا العمرانية.المنط
  

  )2 -2(تخط      طرق وتقنيات التصميم العمراني                                                                  431
دارة يشرح ھذا المقرر مسار تطور مشروع التصميم العمراني ابتداء بوضع البرنامج وانتھاء بموضوع إ

المشروع. ويغطي ھذا المقرر المراحل المختلفة لمشروع التصميم العمراني ويشرح أھداف ومتطلبات كل 
مرحلة، كما يفصل بالتالي الطرق والتقنيات المالئمة لكل مرحلة من تلك المراحل. تتناول المواضيع في ھذا 

  المقرر الجوانب األساسية التالية:
 نماذج التصميم العمراني  
 ات العمرانيةالمسوح  
 طرق التحليل  
 وضع البدائل وتقويمھا  
 طرق ووسائل اإلظھار 
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 إدارة المشروع  
  

  )2 - 2(تخط      تصميم وتنسيق المواقع                                                                            432
حديد احتياجات المستخدمين وجداول يشرح المقرر للطالب الخطوات التي تسبق عملية تصميم الموقع مثل ت

العالقات والرسومات الفراغية وبدائل األفكار التصميمية المختلفة حتى الوصول إلي الفكرة التصميمية 
النھائية. وذلك عن طريق بناء برنامج متكامل للمشروع المراد تصميمية، وباستعمال الطرق المختلفة للتعامل 

مل االسكتشات التوضيحية و التعرف علي طرق اإلظھار و اإلخراج مع الفراغات والعناصر المبنية وع
  المتعددة. ويتم التركيز على كيفية تحقيق التكامل بين كل من البيئة الطبيعية واالجتماعية والجمالية للموقع.

  
  )2 - 2(                 تخط      نظريات التخطيط                                                                    433

تعريف الطالب بمجاالت التخطيط العمراني وتخصصاته المختلفة. كما يسعى ليعرف الطالب بالنظريات 
التخطيطية التي صاحبت تطور ممارسة التخطيط والتيارات الفكرية التي نھلت منھا وارتباطاته بالفنون 

وعالقته بصناعة واتخاذ القرارات التخطيطية إلى  ثم دوره Planning as a projectالتصميمية والمعمارية 
دور المخطط كوسيط في المجتمع ومبلغ للمعلومات التخطيطية وموضح لھا وأھمية التواصل والوساطة بين 

الطالب بالحركات التخطيطية الحديثة  عريفمختلف الفئات المعنية بالعملية التخطيطية كما يسعى المقرر لت
لتشكيل بيئة عمرانية ذات كفاءة وجودة عالية متوازنة ومستدامة، ويتطرق لدور وبحثھا عن أنجع السبل 

المخطط في المجتمع وفرص مساھمته في االرتقاء بالتنمية العمرانية بمستوياتھا المختلفة الوطنية واإلقليمية 
  والمحلية وارتباط تلك األدوار بالفرص الوظيفية لخريجي القسم.

  
  )2 -2(                                 عمراني                                                  تخط      التجديد ال 434

يتطرق المقرر لمفھوم وأھمية التجديد العمراني وأنواع تجديد العمران كاإلزالة وإعادة صياغة النسيج 
ة وإعادة التأھيل وغيرھا. كما يتناول العمراني (بما يتالءم ومستجدات الحياة المعاصرة )، والترميم والمحافظ

النظرية االقتصادية في إعادة التطوير والنواحي التاريخية والسياسية واالجتماعية والحضارية واإلدارية 
والتقنية. ويتعرض ألساليب ومراحل التجديد المطبقة في بلدان مختلفة بما في ذلك الطريقة والمسوحات 

مشاريع وتمويلھا ودور الجھات الحكومية والمستثمرين ومالك العقار والتحاليل وعالقة ذلك بأحجام ال
  والبلديات والمواطنين وممثلي الجھات المختلفة في عملية التجديد العمراني.
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قرر بتعرف الطالب بمجاالت وتطور وسائل النقل الحضري ودورھا في التخطيط المحلي واإلقليمي يھتم الم
والوطني. كما يھتم المقرر بدراسة شبكة الطرق والشوارع في المدينة مع توضيح لوظائفھا ومواصفاتھا 

يتعرف الطالب من وتدرجاتھا، وحساب الطاقة االستيعابية للطرق والتقاطعات والتحكم بالحركة والسرعة. و
خالل المقرر على خصائص حركة االنتقال اليومي مثل توزيع الرحالت اليومية حسب الغرض ووسيلة 
االنتقال وعدد الركاب. كما يھتم المقرر بخدمات النقل مثل تخطيط وتصميم مواقف انتظار المركبات حسب 

والشاحنات والنقل المدرسي وعالقتھا  المعايير، والنقل العام ووسائل النقل األخرى مثل سيارات األجرة
بتخطيط المدينة، ونمط حركة المشاة في المدينة ووسائل زيادتھا، والحوادث المرورية وعالقتھا بتصميم شبكة 
الطرق. ويتعرف الطالب من خالل المقرر كذلك على خصائص الوضع الراھن للنقل والمواصالت في مدينة 

  الرياض.
  

  )4 -3(                                                                         2-ت عمرانيةتخط      نظم معلوما 436
يركز المقرر على شرح المفاھيم األساسية ألعمال التحليل المكاني في بيئة نظم المعلومات الجغرافية 

تحليل مكاني  لمنطقة دراسية  ونظريات قواعد البيانات المكانية والوصفية مع شرح لكيفية أعداد مشروع لبناء
. فيھتم بالجانب العملي والتطبيق المباشر لھذه يل المكاني المتوفرة في برنامجمن خالل شرح أدوات التحل

المنھجيات من خالل اختيار منطقة دراسية يتم عليھا أجراء عمليات كيفية أعداد الھيكل المنھجي لتحليل 
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صفية في صورتھا الرقمية من خالل المعالجات وعمليات إدخال البيانات المكاني وبناء البيانات المكانية والو
وتحويلھا في صوره رقمية. كل ھذا سيتم داخل معامل الكمبيوتر وباستخدام برمجيات نظم المعلومات 

وكذالك برنامج لمعالجة البيانات ، يب الطلب على استخدام برنامج الجغرافية وقواعد البيانات. وسيتم تدر
الطالب بتقديم أطلس رقمي ومعلوماتي عن تحليل الدراسات العمرانية باستخدام البرنامج المدربين سيقوم 

  علية مع إجراء بعض التحليالت المكانية.
  

  )2 -2(                    تخط      تقنية المدن                                                                       437
ا المقرر على تعليم الطالب دور واثر التقنية على المجتمع والبيئة العمرانية. في ھذا المقرر سوف يركز ھذ

يتعرف الطالب على تأثير استعمال التقنيات الجديدة على العالقات اإلنسانية والنسيج االجتماعي وعن الدور 
ت لبناء مجتمعات أفضل. كما سيتم الذي ينبغي أن يسير عليه المخططون في مجال تقنية المعلومات واالتصاال

التعرف على الوسائل الحديثة لقياس ونمذجة الھيكل الحضري وتصور البيئة العمرانية مستقبال. وسيساعد ھذا 
المقرر في معرفة ودراسة التحوالت التي أدت إلى ظھور مجتمعات قائمة على المعلومات واالقتصاد 

حكومة االلكترونية وتبادل المعلومات المكانية والمشاركة العامة في المعرفي. أيضا سيتم التطرق إلى مفھوم ال
  المناطق الحضرية. وبشكل عام يمكن تقسيم ھذا المقرر إلى أربعة أجزاء: 

  اآلثار االجتماعية للتقنية) –التقنية والمجتمع (المجتمع في المحيط الشبكي المعلوماتي  
 الحوار والتقييم  -الھيكل الحضري المكاني  –مستقبلية التقنية والتخطيط (نمذجة المناطق الحضرية ال

  والتنسيق)
  التنمية المحلية والعالمية) –التقنية والمكان (الحيز الخاص والعام 
  المشاركة الشعبية) –إدارة وتمويل شبكات المعلومات  –التقنية واإلدارة (الحكومة االلكترونية  

 
  )6 -3(                    دينة)                                 (وسط م 2-تخط      مشروع تخطيط عمراني 440

مشروع وسط المدينة عبارة عن تطبيق عملي للمفاھيم واألسس النظرية والتطبيقية المتعلقة بمراكز المدن 
 ومتطلباتھا المتعلقة بالتخطيط والتصميم والتطوير والتجديد وإعادة اإلحياء من خالل دراسة وتحليل جميع

المعطيات والنواحي المتعلقة بمراكز المدن. و يركز ھذا المقرر على تعليم الطالب كافة المراحل التخطيطية 
والتصميمية لتخطيط وتصميم وتطوير وسط مدينة قائمة أو جديدة من خالل عمل دراسات وتحاليل مبدئية 

ر المعايير والقرارات ومن ثم تطوير أفكار وتحضير خيارات مفصلة للمشروع  مع األخذ باالعتبا
واالستراتيجيات التخطيطية والتصميمية والعوامل والمؤثرات المختلفة المتعلقة بمبادئ و أسس دراسات 
مراكز المدن.  و تنطلق مفاھيمھا من مبدأ " كل شيء يؤثر على كل شيء ".  فاألرض المشيدة و النمو 

التجاري بمختلف مستوياته و خصائصه و تطور السكاني و عملية الھجرة الداخلية والخارجية و النشاط 
وسائل النقل و منظومة الحركة، إضافة إلى االتجاھات السياسية الفكرية في المجتمع و النظم السياسية الحاكمة 

إن قضية تخطيط وتطوير مركز مدينة يتضمن  .و غيرھا من العناصر الكثيرة المكونة للھيكل الحضري
ا البعد االقتصادي، واالجتماعي، والسياسي واإلداري والبيئي باإلضافة إلى الجانب جوانب و أبعاداً  كثيرة منھ

  الفيزيقي و بشكل خاص البصري و النفسي.
  

  )2 -2(                                       تخط      التخطيط اإلقليمي                                             441
ء الطالب مقدمة موجزة عن التخطيط اإلقليمي وأھميته في رفع كفاء االقتصاد الوطني يتم في ھذا المقرر إعطا

ورفع وتحسين األحوال المعيشية لسكان الحضر والريف على حد سواء . بعد تعريف الطالب باإلقليم وأساليب 
ى المستوى تحديد حدوده يركز المقرر على تعريف الطالب بوضع اإلقليم في الھيكل اإلداري والمكاني عل

الوطني . كما يھتم المقرر بتعريف الطالب بالوحدات اإلدارية والمكانية المكونة لإلقليم والعالقات االقتصادية 
واالجتماعية والمكانية بينة. كما يركز المقرر على إعطاء مقدمة عن عملية النمو االقتصادي وتأثيرھا على 

نمية العمرانية، وأھم المشاكل اإلقليمية ومظاھرھا. من ھذا نمو الفوارق بين األقاليم من نواحي الدخل والت
المنطلق يتعرض المقرر لبعض نظريات التخطيط والتنمية اإلقليمية وطرق معالجة ھذه المشاكل. كما يتم 
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شرح بعض النماذج في التخطيط والتنمية اإلقليمية وتطبيقاتھا في بعض دول العالم المتقدمة والنامية. ويختتم 
  بطرح مناقشة التخطيط اإلقليمي في المملكة ووضعه بالنسبة للنظريات واالتجاھات العالمية. المقرر
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ضري. وتركز محتويات المادة وتفتح أفق تبني المادة اإلطار النظري والمفاھيمي للتخطيط االستراتيجي الح
الطالب على مضمون وأنواع المخططات اإلستراتيجية الحضرية. كما تكسب المادة الطالب المھارات 
واألساليب الخاصة بإعداد المخططات اإلستراتيجية الحضرية. وتغطي المادة : إطار وأھداف ومدى وأنواع 

العمراني، أماكن العمل والتجارة، تحديد نظام النقل، تحديد  التخطيط االستراتيجي الحضري (تحديد الشكل
نوع وتوزيع السكن)، السياسات العمرانية والحضرية ودور المخطط العمراني واآلخرين، مستويات 
المشاركة العامة في عملية التخطيط للمدينة، المفارقة بين القدرة التخطيطية ورغبة المجتمع وقوة السوق، 

لعمراني والبيئي واالجتماعي واالقتصادي على اإلستراتيجية الحضرية للمدينة، استعراض تأثير التخطيط ا
م، 1982م، 1972محتوى وخطوات ومراحل إعداد المخططات الھيكلية واإلستراتيجية لمدينة الرياض 

  م وبعض المدن السعودية والعالمية.2001
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يركز ھذا المقرر على تعليم الطالب كيفية تشكيل مجموعات المساكن وعالقاتھا بعضھا ببعض وتزويد 
الطالب بمھارات تنظيم الفراغ السكني  والطرق المحلية والمواقف ومسارات المشاة، ثم تدريبه على تحليل 

ن منظور المقياس والمنطقة والعالقات البصرية وغيرھا، ومساعدة الطالب على فھم وتفسير ھذه العناصر م
العديد من القضايا التصميمية التي يصادفھا في المشاريع السكنية من خالل التعرض للعديد من الحاالت 

  الدراسية وكيفية تطبيق المفاھيم المتعلقة بالتصميم العمراني للتجمعات السكنية.
  

  )2 -2(                                         تخط      التحليل الفراغي والبصري                              471
يتضمن المقرر تعريف بأساليب المسح والرصد البصري لكافة عناصر التشكيل العمراني بالمدينة ، وتحديد 

رانية، ويقوم الطالب من خالل المقرر بإجراء دراسات اإليجابيات والسلبيات التي تحكم عملية تطير البينة العم
نظرية وميدانية لنماذج مختلفة من النسيج العمراني، مع تحليل المسارات والفراغات ، وأنماط النسيج 

  .والحسية الفراغي، وخصائص تكوين الفراغات العمرانية من الناحية البصرية
  

  )2 -2(                                                                    تخط      الشوارع والميادين والساحات 472
تعتبر الشوارع والميادين والساحات مكونات أساسية في التصميم العمراني. فھي باإلضافة إلى كونھا أدوات 

ة على ووسائل للتشكيل العمراني وأوعية لنقل الحركة وربط أوصال المدينة، تلعب ھذه العناصر أدورا مھم
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي والجمالي. يشرح ھذا المقرر الجوانب المختلفة للشوارع والميادين 

  والساحات ويركز على:
 التعريف باألنواع المختلفة للشوارع والميادين والساحات وطرق تصنيفھا  
 ر ھذا التطورالتطور التاريخي للشوارع والميادين والساحات والعوامل المؤثرة في مسا  
 الوظائف واألدوار واألبعاد المختلفة للشوارع والميادين والساحات 
 أسس تصميم الشوارع والميادين والساحات 
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  ف عديدة أھمھا: يھدف المقرر إلى تحقيق أھدا

  معرفة وتحديد النتائج والتأثيرات اإليجابية والسلبية الناجمة عن التغيرات التي تطرأ في منطقة المشروع
والمناطق المحيطة المتأثرة بھا بفعل عملية التنفيذ ومجموعة النشاطات الطبيعية وغير الطبيعة الناتجة عن 

  ذلك. 



 30

 زمة والناتجة عن دراسات التأثيرات المحيطة للمشروع، (إجازة تحديد األبعاد اإلدارية والقانونية الال
وترخيص المشروع، اآلثار البيئية االقتصادية واالجتماعية والصحية ، المحافظة على المصادر الطبيعية 

 ونواتج فضالت المشروع وتشجيع المشاريع التنموية المستدامة).
 درجة ونوعية ھذه التأثيرات سواء كانت مباشرة  معرفة الطرق والوسائل واألساليب العلمية في قياس

وسريعة تحدث عند قيام المشروع، أو غير مباشرة (تراكمية) تحدث كمخرجات للمشروع، وذلك من خالل 
زيارات وأعمال الطلبة الميدانية (التمرين) ودراسة الطرق الرائدة في ھذا المجال  (المصفوفات، وجداول 

 لي تحديد العوائق واإلمكانيات.القوائم والمسوحات..) وبالتا
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يشرح المقرر طرق تخطيط و تطوير األحياء والمجتمعات الحضرية. ويتم تناول التطور التاريخي ألنماط 

ية وتقصي أسباب ظھور ھذه األنماط ودور القطاعات المختلفة في انتشارھا. كما يتم األحياء السكنية المحل
استعراض الفرص والتحديات التي تواجه المجتمعات العمرانية المحلية وعملية تخطيط األحياء السكنية 

قشة كيفية وأسباب تدھور أو ازدھار المناطق السكنية من خالل عرض تقييمي ألمثلة محلية وعالمية. ويتم منا
تحقيق التوازن الفعال بين البيئة السكنية واحتياجات المجتمع على أساس التكامل بين البيئة الطبيعية، التقاليد، 
االحتياجات االجتماعية، والتطور التقني. ويتضمن المقرر مناقشة استراتيجيات تطوير المجتمعات الحضرية 

ضا التطرق إلى أھمية مشاركة كافة األطراف المستفيدة لبناء مثل التجديد العمراني، إعادة التأھيل. ويتم أي
  مجتمعات فعالة على األمد الطويل.
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اعد وقوانين ممارسة العمران وآداب المھنة وأنواع يغطي ھذا المقرر العديد من الموضوعات منھا اإللمام بقو
العقود التي سيمارسھا وتطبيق الخطط. وكذلك التعرف على اإلجراءات والقواعد في الطبيعة عند ممارسة 
المھنة للمخططين في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة سواًء عن طريق الدراسة النظرية أو 

  يطية خاصة كمكاتب استشارية أو حكومية لديھا مشاريع تخطيطية ھامة.بالزيارات الميدانية لجھات تخط
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المختلفة في إدارة  يغطي ھذا المقرر الھيكل اإلداري والتخطيطي في المملكة ودور القطاعات الحكومية

التخطيط وأنظمة إدارة التخطيط الوطني واإلقليمي والمحلي وإدارة مشاريع القطاع الخاص وأسس وأنظمة 
إدارة مراحل المخططات الھيكلية اإلقليمية والمحلية وأطرھا الوطنية. ويركز المقرر على توضيح الھياكل 

ة، والمدن العالمية، ونظام تحديد األولويات، وتركيبة اإلدارية والوظيفية في األمانات والبلديات السعودي
ميزانيات إدارة التخطيط ودور مجالس المناطق في صنع قرارات التخطيط المحلي واإلقليمي وعالقتھا 
بالمستويات األخرى. كما يشمل المقرر على شرح نظريات ونماذج إدارة األنظمة التخطيطية العالمية 

ونية والشرعية اإلسالمية في إدارة التخطيط وعينات من قضايا إدارات عمرانية وتطبيقاتھا والنواحي القان
 –اإلقليمي  –وطنية وعالمية ويتعرض المقرر لشرح أنظمة إدارة التخطيط على مختلف المستويات (الوطني 

  المحلي ), وأخيراً يتعرض  لشرح الجوانب الخاصة بتمويل أنشطة التخطيط على المستويات المختلفة.
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يركز ھذا المشروع على عملية إعداد المخططات الھيكلية واستيعاب عناصرھا وفھم دورھا في ضبط وتوجيه 

علومات الضرورية وفھم العوامل والمؤثرات التنمية العمرانية المستقبلية للمدينة. ويقوم الطالب بجمع الم
والمحددات لنمو المدينة. فيقوم بداية بدراسة المحددات الوطنية اإلقليمية وأثرھا على التنمية العمرانية ثم 

عية والطبوغرافية وجمع المعلومات السكانية واالجتماعية والعمرانية واالقتصادية إجراء الدراسات الطبي
والبيئية ودراسات الحركة والنقل والتصميم العمراني ثم يقوم بتحليل كل ھذه المعطيات والمعلومات ويضع 

البدائل ليستقر  سيناريوھات لتطور المدينة ثم يصوغ بدائل التطوير ليقوم بالمفاضلة والترجيح فيما بين ھذه
  بعدھا على البديل األفضل واألمثل فيطوره كمخطط ھيكلي للمدينة قيد الدراسة.
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ت األراضي والنقل. وتركز محتويات المادة وتفتح تبني المادة اإلطار النظري والمفاھيمي لتخطيط استعماال

أفق الطالب على العالقة والمھارات واألساليب الخاصة بتخطيط استعماالت األراضي والنقل لتحقيق الكفاءة 
المشاة والنقل العام  –العمرانية واالستدامة البيئية والعدالة االجتماعية. وتغطي المادة : أوالً، تخطيط النقل 

وثانياً، دور استعماالت األراضي والنقل في إعداد المخططات اإلستراتيجية.  وبجانب تغطية  والطرق؛
األساليب التقليدية في تخطيط النقل والمتمثلة في الجانب التصميمي والشكل العمراني واستخدام النماذج 

نقل والمتمثلة في "االستدامة"، الرياضية (النمذجة)، تتناول المادة االعتبارات الحديثة والعالمية عند تخطيط ال
  االحتياجات المجتمعية، و السياسات والتشريعات.
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لحضرية ، ويركز المقرر على تعريف يتم تعريف الطالب بأھم مفاھيم االقتصاد الجزئي المتعلقة بالمناطق ا
الطالب باالقتصاد الحضري من خالل شرح النظريات المتعلقة بنشأة ونمو المدن، مواقع األنشطة االقتصادية، 
استعماالت األراضي والقاعدة االقتصادية. و يتعرض المقرر لشرح العديد من الموضوعات ذات البعد 

لعام والقطاع الخاص في توفير السلع االقتصادية، أنواع السلع االقتصادي في المدينة مثل دور القطاع ا
والخدمات، ونظريات التفاعل المكاني مثل قاعدة الموقع الوسيط وقانون الجاذبية. ويتم  تطبيق ھذه المفاھيم 
االقتصادية بشكل خاص على األوضاع الراھنة للبيئة المحلية ومن خالل االستراتجيات االقتصادية للمدن 

  ودية.السع
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يتم تعريف الطالب في ھذه المرحلة األخيرة من مشروع التخرج بكيفية وضع األھداف والحلول للمشاكل 

ووضع برنامج المتطلبات التصميمية بقسميه الكمي  العمرانية وكيفية ترجمة نتائج التحليل إلى احتياجات،
والنوعي من حيث استعماالت األراضي واستخداماتھا وتوزيعھا على الفراغ العمراني، ثم يتم وضع البدائل 
التصميمية وتقييمھا والمفاضلة فيما بينھا تمھيداً الختيار البديل األمثل، بعدھا يتدرب الطالب على ترجمة  

إلى برنامج عمل كفيل بحل المشكلة التخطيطية ويقوم بوضع حلول تفصيلية وشاملة (من ناحية البديل األمثل 
االستعماالت وتحديد الكتل البنائية وتحديد النمط العمراني والفراغات ومنظومة الحركة،..) ، طبيعة ھذا 

  المقرر تتطلب زيارات ميدانية أو رحالت علمية حسب نوع وموقع المشروع.
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يركز المقرر على شرح النظريات األساسية ذات الصلة بتخطيط وتطور مراكز المدن بوسط المدينة التجاري 

تطوير وتخطيط مركز المدينة وخاصة المدينة التعرف على المشاكل الرئيسية التي تؤثر في وواإلداري 
السعودية من خالل التدريب على أساليب المسح والتحليل الكمي والكيفي. كذلك التدريب على طرق إعادة 

  تطوير وتخطيط مركز المدينة بشكل عام والمدينة العربية والسعودية بشكل خاص.
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يتطرق مقرر التنمية العمرانية المستدامة إلى المواضيع التي تتعلق بجميع جوانب التنمية العمرانية بمستوياتھا 

راتجيات الثالث الرئيسية من المستوي الوطني إلى اإلقليمي إلى المحلى من خالل انعكاساتھا على االست
والخطط والمخططات اإلقليمية والھيكلية والمحلية، وذلك في إطار وتوجيه معايير االستدامة بيئيا واجتماعيا 
واقتصاديا، بما يخدم السكان الحاليين واألجيال القادمة، كذلك سيتم استعراض تجربة المملكة بالتنمية العمرانية 

  ابقة محليا وعالميا.بالعقدين الماضيين واالستفادة من التجارب الس
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ھذا المشروع يُعتبر الجزء الثاني حيث يتم تعريف الطالب في ھذه المرحلة األخيرة من مشروع التخرج 

ل المشكلة وكيفية ترجمة نتائج التحليل إلى احتياجات من حيث بكيفية وضع األھداف واالستراتيجيات لح
استعماالت األراضي واستخداماتھا وتوزيعھا على الفراغ العمراني، ثم يتم وضع البدائل وتقييمھا والمفاضلة 
فيما بينھا تمھيدا الختيار البديل األفضل، بعدھا يتدرب الطالب على وضع خطة لترجمة البديل إلى برنامج 

كفيل بحل المشكلة التخطيطية ويقوم بإعداد دراسات تفصيلية وشاملة لعناصر البديل المختار متضمنا  عمل
خطة زمنية لتنفيذ البديل ومراحل إنجازه، كما يقوم بوضع الحلول التفصيلية لجزئيات المشروع المختلفة 

الت علمية حسب نوع وموقع وطبقا للمسارات الموجودة. طبيعة ھذا المقرر تتطلب زيارات ميدانية، أو رح
  المشروع.
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ينظر إلى برامج التخطيط العمراني في كثير من الدول المتقدمة على أنھا جزء من عملية ديمقراطية تھتم 
راد من المجتمع المدني في تخطيط البيئة المبنية بشرط أن تتم بطريقة فعالة وال تمثل أعباًء مالية بمساھمة أف

على مراحل ھذه العملية. إن أھمية توافر ھذه المشاركة في العملية التخطيطية تبرز في ضرورة إيصال 
بيئاتھم العمرانية. يھتم صوت المواطنين للمخطط العمراني وتأكدھم من أن رغباتھم وتطلعاتھم تحققت في 

من قبل المواطنين في عملية التخطيط وصناعة  ليب حديثة في المساھمة التعاونيةالمقرر بتوضيح مالمح ألسا
القرار والتي تطورت في واقعھا المعاصر وتداخلت فيھا المصالح الخاصة وذلك مع تزايد وتيرة مشاركة 

ية بصورھا االستثمارية المختلفة. سيستعرض المقرر أيضاً القطاع الخاص في التنمية االقتصادية والعمران
عناصر رئيسية ألنواع من المشاركة محلياً وبعض األمثلة العالمية وعالقتھا باألطر المؤسسية والتنظيمية 

  ذات العالقة.
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البيئة العمرانية المبنية وھى : التشكيل المدمج والنقل  فييعالج المقرر عملية تحليل عناصر االستدامة 

التشكيل ، والطاقة المستدامة والمسطحات  فيالمستدام ، والكثافة ، وتداخل استخدامات األراضي ، والتنوع 
 االحتوائية ى: التنمية التقليدية المستحدثةمراني المستدام وھالخضراء . كما يتناول أنماط التشكيل الع

  .، عالوة على المدن اإليكولوجية، المدن المدمجةالعمرانية
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ف الطالب بالتطوير العقاري واالستثمار في ھذا المجال وأھميته في عملية التنمية يتم في ھذا المقرر تعري

عالوة على الوسائل والتقنيات المرتبطة بالتطوير العقاري بما في ذلك مراحل . العمرانية واالقتصادية للمدينة
قاري و التثمين التطوير العقاري ودراسات التمويل العقاري ودراسات الجدوى االقتصادية والتسويق الع

  العقاري وإدارة الملكيات العقارية.
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  ستير العلوم في التخطيط العمرانيماجبرنامج 

 
  أھداف البرنامج:

ى  اء اإلنسان إضافة إل ي بن تثمار التعليمي ف ة االس ة وأھمي ي المملك ة ف داف التنمي ق أھ دأ تحقي اً من مب انطالق
دن  التجاوب مع متطلبات النھضة العمرانية الشاملة ع م و سكاني في جمي ي ونم وما تبع ذلك من توسع عمران

ى االحتياج المتزايد لمتخصصين في التخطيط العمرانيالمملكة، يھدف البرنامج إلى تلبية  .  كما يھدف أيضاً إل
ة  البحوث العلمي ام ب ن القي نھم م ا وتمكي اتھم العلي لة دراس ة لمواص ھادات الجامعي املي الش ة لح ة الفرص إتاح

و واستكشا د مع النم دن التي تتزاي ف الطرق المناسبة لتحسين البيئة العمرانية والتعامل مع مختلف مشاكل الم
السكاني السريع واتجاھات الھجرة للمدن الكبرى. ومن الجدير بالذكر، أن قسم التخطيط العمراني وكجزء من 

ن  ة م ة الوطني ي التنمي ة ف اھمة الفعال ي المس دوره األساس ف ام ب عيه للقي ة س ة العمراني اء بالمعرف خالل االرتق
وتطويرھا، قد قام بتطوير برنامج للدراسات العليا (ماجستير) امتداداً للدراسات الجامعية لمرحلة البكالوريوس 

  بالقسم ووفقاً للمبادئ العامة التي وضعتھا الكلية لبرنامج الدراسات العليا والتي نصت على ما يلي:
ة من أن تواكب خطط برامج دراسة ا  -أ  لماجستير خطط التنمية الحالية والمستقبلية وتلبية احتياجات المملك

  المختصين وتوفير الخبرة العلمية في مجاالت التخطيط والتصميم العمراني المختلفة.
ى إجراء    -ب  احثين السعوديين عل ذلك تشجيع الب ة، وك تشجيع البحث العلمي في التخصصات التخطيطي

ى ت ران المعاصر مع أبحاث علمية ثرية تسعى إل زطوير العم ة تعزي ي  محاول ران المحل وم العم مفھ
 والھوية العربية اإلسالمية.

ة،    -ج  و خطط التنمي ة نح اث الموجھ ات واألبح الل الدراس ن خ يط م ي للتخط توى المھن اء بالمس االرتق
وم  ة العل م طبيع ر، وتفھ عودي المعاص ع الس ي المجتم ي ف يط العمران ة التخط اكل مھن م مش وتفھ

 صرة وعالقتھا بالتطوير التخطيطي المستقبلي، وتفھم المشاكل البيئية المحلية والتقنية.المعا
  
  

  خيارات البرنامج:
  الخيار األول: التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة). .1
  الخيار الثاني: التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي). .2

  
  شروط القبول: 

  واردة  في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.شروط القبول ال .1
ا  .2 ارة أو م ي أو العم أن يكون المتقدم حاصالً على درج البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمران

 يعادلھا. 
رغ الجزئي في حاالت  .3 ى التف ة عل ه يمكن الموافق ي، إال أن رغ الكل ى الطالب المنتسب التف يشترط عل

  ة يشترط فيھا موافقة الجھة التي يعمل بھا المتقدم.  خاص
  

  متطلبات الحصول على الدرجة:
ررات الدراسات 27بنظام المقررات الدراسية والرسالة بعدد وحدات سبعة وعشرون ( .1 ) وحدة من مق

  العليا مضافا إليھا الرسالة.
ين  .2 ية اثن دد وحدات دراس ي بع ية والمشروع البحث ررات الدراس ام المق ين (بنظ ن 42وأربع دة م ) وح

  مقررات الدراسات العليا، وعلى أن يكون من بينھا مشروع بحثي يحسب بثالث وحدات على األقل.
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  الھيكل العام للبرنامج:

  خيار المقررات الدراسية والرسالة: 
  عدد الوحدات  عدد ونوع الساعات المقررة

  27  مقررات أساسية مشتركة 9
  --   تخط) 600الرسالة (

  27  موعالمج
  

    :خيار المقررات الدراسية والمشروع البحثي
  عدد الوحدات  عدد ونوع الساعات المقررة

  27  مقررات أساسية مشتركة  9
  9  مقررات إجبارية  3

  3  مقرر اختياري واحد
  3  تخط) 599مشروع بحثي (

  42  المجموع
  

  مقررات البرنامج:
 المقررات األساسية (المشتركة) .1

     
 )0+3(3 اءات متقدمة في نظريات التخطيطقر تخط 540
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542
 )0+3(3 تخطيط استعماالت األراضي تخط 543
 )0+3(3 تخطيط النقل تخط 544
 )0+3(3 اإلسكان تخط 545
 )0+3(3 اإلدارة الحضرية تخط 546
 )0+3(3 اء الرياضيالحتماالت واإلحصا إحص 503
 )3+0(3 حلقة عمل (مشروع تخطيط) تخط 548

  27  المجموع  
 
  
 مقررات التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة) .2
 

 ----  الرسالةتخط 600    
 
 مقررات التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي) .3
  

 )0+3(3 التخطيط اإلقليمي والتنمية تخط 549
 )0+3(3 تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية تخط 550
 )0+3(3 التجديد العمراني تخط 551

 )0+3(3 مقرر اختياري (برامج الدراسات العليا) **
 )1+2(3 مشروع بحثي تخط 599 

  15  المجموع  
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  **  قائمة بالمقررات االختيارية  

ز  م ورم رق
 المقرر

 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 تخطيط األراضي العقارية طعت 502
 )0+3(3 التطوير العقاري لألرض تطع 503
 )0+3(3  قصد  الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات  قصد   508
 )0+3(3  إدارة الملكيات العقارية  دار 510
 )0+3(3  نظريات وتاريخ التصميم العمراني  تعم 560
  )3+0(3 )1-ني (مشروع تقنيات اإلظھار في التصميم العمرا  تعم 561
  )0+3(3  طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني  تعم 562
  )0+3(3  التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية  تعم 563
  )3+0(3  )2-التصميم العمراني في المدن الجديدة (مشروع   تعم 564
  )0+3(3  تنسيق المواقع في التصميم العمراني  تعم 565
 )0+3(3  التشكيل العمراني  تعم 567
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  التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة)ماجستير العلوم في الخطة الدراسية لبرنامج 
  

  المستوى (الفصل األول)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 قراءات متقدمة في نظريات التخطيط تخط 540 1
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541 2
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثاني)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 تخطيط استعماالت األراضي تخط 543 1
 )0+3(3 تخطيط النقل تخط 544 2
 )0+3(3 اإلسكان تخط 545 3

 9  المجموع 
 

  )المستوى (الفصل الثالث
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 اإلدارة الحضرية تخط 546 1
 )0+3(3 االحتماالت واإلحصاء الرياضي إحص 503 2
 )3+0(3 حلقة عمل (مشروع تخطيط) تخط 548 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الرابع)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 - الرسالة طتخ 600     1
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  التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي)ماجستير في علوم الخطة الدراسية لبرنامج 
  

  المستوى (الفصل األول)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 قراءات متقدمة في نظريات التخطيط تخط 540 1
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541 2
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثاني)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 تخطيط استعماالت األراضي تخط 543 1
 )0+3(3 تخطيط النقل تخط 544 2
 )0+3(3 اإلسكان تخط 545 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثالث)
ورمز رقم  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 اإلدارة الحضرية تخط 546 1
 )0+3(3 االحتماالت واإلحصاء الرياضي إحص 503 2
 )3+0(3 حلقة عمل (مشروع تخطيط) تخط 548 3
 )0+3(3 مقرر اختياري (برامج الدراسات العليا) --  4

 12  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الرابع)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 التخطيط اإلقليمي والتنمية تخط 549 1
 )0+3(3 تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية تخط 550 2
 )0+3(3 التجديد العمراني تخط 551 3
 )1+2(3 مشروع بحثي تخط 599  4

 12  المجموع 
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  وصف المقررات
  

  )0+3(3  نظريات التخطيطتخط قراءات متقدمة في  540
ار  من اإلط ه ض يط وغايات داف التخط يط. أھ ي والتخط يط العمران ي التخط ية ف ات األساس ادئ والنظري المب
ه  ذي يؤدي دور ال ة ال رعية وطبيع وير التخصص. ش ار تط ى خي رت عل ي أث يط. الظروف الت في للتخط الفلس

  التخطيط والمخطط في المجتمع.
  

  )0+3(3  تخط طرق ومناھج البحث 541
ات لطرق  ية، مقارن ة دراس طرق ومناھج بحث أساسية تجريبية في مجاالت البحث، مسح ميداني، تصميم حال

  مختلفة، تطبيق التقنيات في انتقاء العينة واختيارھا، جمع المعلومات، والوسائل التحليلية.
  

  )0+3(3  تخط التشريعات العمرانية 542
ا ى ممارسة التخطيط القوانين والنظم والضوابط ذات العالقة ب وانين عل ذه الق أثير ھ ي. مدى ت لتخطيط العمران

ات،  وق الخاصة بالملكي اطق، الحق ع المن ة: تخطيط استعماالت األراضي، توزي العمراني في المجاالت التالي
ة.  ة تقليدي ة عمراني ة، وكيف شكلت تنمي التحكم في تقسيمات األراضي. تحليل الممارسات التخطيطية التاريخي

ات الشري ر تطبيق ادئ األخرى. اث عة والضوابط اإلسالمية كعملية ديناميكية ومتغيرة وتفوقھا بالمقارنة مع المب
  القوانين العمرانية المعاصرة على تشكيل البيئة العمرانية وتقييمھا في ضوء الظروف المستجدة. 

  
  )0+3(3  تخط تخطيط استعماالت األراضي 543

م التجارب التقنيات واإلجراءات إلدارة التط ة. عرض ألھ ي وتنظيم استعماالت األراضي بفعالي وير العمران
ة إدارة التطوير  والممارسات التخطيطية في المملكة العربية السعودية. أساسيات استعماالت األراضي وأنظم
ة  ة والوطني ة واإلقليمي تويات المحلي ى المس تعملة عل ات المس اذج والتقني رض األدوات والنم ي. ع العمران

ددات وا ي. المح كل العمران اط والش ع النش ة ومواق ة العمراني ي البيئ تخدامات األراضي ف اط اس ة بأنم لمتعلق
وطين تخطيط استعماالت األراضي  ات ت ة. تقني والمعدالت المناسبة لتحقيق التوازن بين االستخدامات المختلف

 واالستخدامات واالتجاھات المستقبلية للنمو العمراني في مدن المملكة. 
  

  )0+3(3  تخط تخطيط النقل 544
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 

ع السكن. االتجاھات المستقبلية للعمران في ضوء تطور شبكة النقل والبنية األسر المتعلقة باختيار مواق
  التحتية، واستخدام النماذج العمرانية الرياضية المتكاملة.

  
  )0+3(3  تخط اإلسكان 545

ة. مناقشة القضايا والمشاكل  رامج اإلسكانية في المملك ل الب ة. دراسة وتحلي مبادئ ونظريات اإلسكان العالمي
وم  المرتبطة ك المسكن. مفھ بقطاع اإلسكان وتحليلھا. مفاھيم اإلسكان وأنماطه والعالقة بين دخل األسرة وتمل

رامج اإلسكان ومشاريعه.  ة إلنجاز ب اإلسكان الميسر وقضايا إسكان محدودي الدخل، والنظم التمويلية الالزم
دير االحتياجات اإلسكانية ا، وطرق تق ا وأنواعھ تقبلية.  أسواق اإلسكان ومتغيراتھ ة والمس اطق القائم في المن

  المشاركة الشعبية في تخطيط، تصميم وتطبيق برامج اإلسكان ومتابعتھا.
  

  )0+3(3  تخط اإلدارة الحضرية 546
ذا  ة في ھ دول الغربي ى تجارب ال ا. اإلطالع عل دن وتحليلھ دراسة دور نظم اإلدارة الحضرية في تشكيل الم

ة السعودية، المجال باإلضافة إلى تجارب بعض ال ة العربي ة. عرض السياسة الحضرية في المملك دول النامي
رئيس  ة ال التطوير الحضري. دور المؤسسات الحكومي ه ب وتوفير مقدمة عن النظام اإلداري الحكومي وعالقت
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ة  ا التطبيقي وابط وإجراءاتھ يط والض ام التخط يط ونظ ة إلدارات التخط ة. مراجع يط والتنمي ة التخط ي عملي ف
ادرات ومقارنت ث المب ن حي ع م ى أرض الواق ات عل ذه السياس ق ھ ة تطبي ة. دراس ات النظري ع االتجاھ ا م ھ

انوني  ة واإلطار الق اإليجابية أو التعامل السلبي مع المخططات، والضوابط العمرانية، آلية الضوابط التخطيطي
  للتدخالت الحكومية.

  
  )3+0(3  تخط حلقة عمل (مشروع تخطيط) 548

ل  تعراض وتحلي ة اس ة والعالمي ة المحلي روعات التخطيطي ى المش ة ف ة المطروح ار الراھن ايا واألفك القض
ة  دة ممكن ة جدي ار تخطيطي رات وأفك ى خب رفين. التعرف عل ين والمخططين المحت باستضافة بعض الممارس

  التطبيق. طرح الحلول واألفكار اإلبداعية لحل المشاكل العمرانية من خالل جلسات عصف ذھني. 
  

  )0+3(3  ط التخطيط اإلقليمي والتنميةتخ 549
ة  اھج المختلف داخل والمن ار مجموعة من الم ا. اختب ة وتحليلھ تقديم نظريات التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمي
ع  ات موق ة لنظري ا: مقدم ن المواضيع ومنھ عة م ة واس تعراض مجموع يط. اس ة والتخط ة اإلقليمي م التنمي لفھ

ة، النشاط االقتصادي، التجارة،  ة اإلقليمي و واالنكماش في التنمي أشكال عدة لالتصال بين المناطق، عملية النم
ل  ر أو األق اطق األكث ين المن ات ب ة واالقتصادية والعالق ة العمراني ن التنمي ة م تويات مختلف ود مس باب وج أس

ات التنم ة واألطر تنمية. تقديم حاالت دراسية إقليمية من مختلف أنحاء العالم كأمثلة لسبر غور عملي ة اإلقليمي ي
  النظرية والتطبيقية لھا. 

  
  )0+3(3  تخط تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 550

تطبيقات عملية من خالل معامل الحاسب اآللي لنظم المعلومات الجغرافية، باإلضافة إلى ورشة عمل لتطوير 
م المعلو ات نظ ليم لتطبيق م الس وبية والفھ ارات الطالب الحاس يط مھ ال إدارات التخط ي مج ة ف ات الجغرافي م

ة في أنشطتھم  اءة عالي ة بكف العمراني في المؤسسات العامة وذلك من أجل استخدام نظم المعلومات الجغرافي
ي  ال التخطيط العمران ؤثر في أعم ة التي ت ات التخطيطي التخطيطية.التركيز على أعمال التحليل المكاني للبيان

  يم.على مستوى المدينة واإلقل
  

  )0+3(3  تخط التجديد العمراني 551
اقتصادية  -دراسة التجديد الحضري ضمن اإلطار التاريخي والمؤسساتي، مع التشديد على جوانب اجتماعية 

وفيزيقية مختارة ذات وثيقة صلة وثيقة بموضوع تطوير المدينة. المفاھيم واألفكار العامة والخلفية التاريخية، 
وذلك من خالل االعتماد على الطرق والتقنيات واألخذ باالعتبار التخطيط الفعال،  وتطور التجديد العمراني

االقتصادية واألبعاد القانونية (مثل: الدعم نزع ونقل الملكية،  - المبادئ التصميمية، الخصائص االجتماعية 
  المشاركة الشعبية). تقويم نقدي للحاالت الدراسية المميزة في التجديد العمراني.
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  )1+2(3  تخط مشروع بحثي 599
ارات  ب مھ ه الطال تعرض في ن المفترض أن يس ة. وم ة الراھن اول إحدى القضايا العمراني بحث مختصر يتن
ل  ن قب ابع م يم البحث ويت ول. يق داخل للحل تنباط م ة اس ى كيفي يم المنھجي، باإلضافة إل ل والتقي البحث، التحلي

  عضة ھيئة تدريس يعين لھذا الغرض.   
   

 )0+3(3  ص االحتماالت واإلحصاء الرياضي إح 503
دير البيني ـ دير النقطي ـ التق ة ـ التق ع المعاين رات توزي اين ـ  فت ل التب اط واالنحدار ـ تحلي ل االرتب ة ـ تحلي الثق

  المبنية على البيانات المعدودة ـ االختبارات الالمعملية. االختبارات اختبار الفرضيات ـ
  

  )0+3(3  مقرر اختياري
ة تبعا  راء العملي اري إلث رر اختي امج كمق للموضوع المقترح للبحث، يقوم القسم بطرح أحد المقررات في البرن

م  ك سعود (مرفق رق ة المل رامج الماجستير بجامع ررات ب ار أحد مق ك باختي تم ذل )، وتكون -1-التعليمية. وي
  ) أو أكثر.3المادة المختارة بنفس عدد الساعات المعتمدة (
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  قائمة بالمقررات االختيارية -1- مرفق رقم 
  

  )0+3(3تطع   تخطيط األراضي العقارية                                               502
د حدودھا  ا مساحياً لتحدي أستوديو تصميم وتخطيط.  كيفية تخطيط األراضي المزمع تطويرھا ابتداء من رفعھ

ة وتثبيت ملكيتھا حسب وثيقة الملكية األصلية ومرور ة القابل رة التخطيطي اً بتھذيبھا طبوغرافياً حتى وضع الفك
  للتنفيذ.

  
  )0+3(3تطع   التطوير العقاري لألرض                                               503

دوى  داد  الج ررواً بإع ميمية وم ة أو التص رة التخطيطي ع الفك ن وض داء م وير األرض ... ابت ادئ تط مب
ادية األولي اميم االقتص اد التص ة العتم راءات النظامي ع اإلج ة جمي ة ومتابع اميم التنفيذي ع التص اء جمي ة وإنھ

  واإلنشاء والتعمير وحتى افتتاح المشروع وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة أصول وممتلكات.
  

  )0+3(3قصد  الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات                                   508
اري م ين العق ائل التثم ة. وس بادئ إعداد دراسات الجدوى االقتصادية مع استعراض ألمثلة فعلية لمشاريع قائم

اليف المبنى  المتعارف عليھا عالمياً بما في ذلك التثمين على أساس سعر بيعة مشابھة و التثمين على أساس تك
  لعقارية.أو الملكية العقاري والتثمين على أساس الدخل الحالي للملكية ا

  
  )0+3(3دار   إدارة الملكيات العقارية                                                 510

ات  ك إدارة الملكي ا في ذل ة بم ا وحسب االستخدامات المعروف ع فروعھ ة بجمي مبادئ إدارة الممتلكات العقاري
  لصناعية.األساسية وھي: الملكيات السكنية والملكيات التجارية و الملكيات ا

  
  )0+3(3  تعم نظريات وتاريخ التصميم العمراني 560

وي  د المجال ليشمل العوامل والق تقبالً.  ويمت ا مس ة تغيرھ ذلك كيفي دن وك ة للم ة الحالي فحص كل من التركيب
ي  ات التصميم العمران م نظري ل الحضري وأھ اذج من التحلي دن, نم ذه الم وين ھ التاريخية التي أثرت في تك

ال المعاصرة،  ي أعم ات مناقشة تتركز عل تكمالھا بحلق تم اس ة. المحاضرات األساسية ي اإلستراتجيات المطبق
ن  رحوا بعض م دموا ويش ارجيين ليق دثين خ تعانة بمتح تم االس ة. وي ات الميداني رحالت والدراس الطالب وال

  أعمالھم في المجال التطبيقي للتصميم العمراني.
  

  )3+0(3  )1- العمراني (مشروع  تعم تقنيات اإلظھار في التصميم 561
أداة رئيسة  ة ك يركز ھذا المقرر على تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني. ويستعمل مشاريع التطوير القائم
ي  تخدام الحاسب اآلل اة باس ات المحاك تخدام تقني دائل التصميمية اس وير الب اريع تط مل مش ذا الغرض. تش لھ

ة والمشاركة المجتمعية. ويتم التركيز ب ة االجتماعي ة والمالئم تدامة البيئي ق باالس ى أھداف تتعل شكل خاص عل
تم استضافة  خالل تطوير بدائل التصميم. ويتضمن ھذا المشروع ورشة عمل مركزة ألسبوع دراسي بحيث ي

  بعض الممارسين والمصممين المحترفين وممثلين من المجتمع.
  

  )0+3(3  تعم طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني 562
ة  ل التقني الفھم المنطقي للوسائل والتقنيات المتقدمة الالزمة لتقييم البيئة العمرانية التي تعتمد على إجراء التحالي
ة والتنسيق  ة والمعماري اط العمراني ي وتطوير األنم وين العمران يم التك ل) وتقي ة والتمثي للمحيط (طرق المراقب

راءات ذات صلة الطبيعي وفھم أساليب التنفيذ. كما يتم ع دة لق ة ومناقشة ناق رر مراجع ات المق لى ضوء معطي
  بالموضوع وتحليل وتقييم أمثلة محلية وعالمية.
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  )0+3(3  تعم التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية 563
اھيم  ي. المف ميم العمران ر التص ى عناص أثيرھم عل ي وت ع المحل ة والمجتم ة المحلي ردات البيئ ر ومف عناص

د الحضري في مراكز و العناصر الرئيسية للتصميم العمراني والتي تشكل المبادئ األساسية للتطوير والتجدي
ة وتصميم شبكة الشوارع  اكن العام اة في األم ة المش ز حرك ة وتعزي المدن بصفة خاصة واألحياء بصفة عام

ان ل والمب ات، والكت واء الفراغ ارع، واحت ة للش ية العمراني احات، والشخص اني، والس ط المب اھقة، وخ ي الش
ين  ة وب ن جھ ى م ع المحل يم المجتم ادات وق ة وع ارات البيئي ين االعتب ادل ب أثير المتب ة.  الت ات الحرج والكثاف
ن خالل  ك م ة األخرى، وذل ي من الجھ ة مشروعات التصميم العمران ى ھوي اني وانعكاسه عل السلوك اإلنس

لمستقبلية للمجتمع المحلى وترسم صورته كمجتمع إسالمي طرح أفكار عمرانية تترجم االحتياجات الحالية وا
  عربي.

  
  )3+0(3  )2-تعم التصميم العمراني في المدن الجديدة (مشروع  564

وير  ميم وتط ة بتص يع متعلق ى مواض ي عل ميم العمران تير التص امج ماجس ي برن اني ف روع الث ز المش يرك
ز  تم التركي دة. وي دن الجدي ي الم ة ف ات العمراني ز المجتمع ي مراك ى التطويرات المتضامة ف بشكل خاص عل

د  ك في محيط ذو بع دخل، وكل ذل اوتي ال ام، ولسكان متف ل الع اة، المناسبة للنق المدن وأحيائھا، المالئمة للمش
  اقتصادي وبيئي واجتماعي مناسب للبيئة المحلية للمملكة العربية السعودية.

  
  )0+3(3  تعم تنسيق المواقع في التصميم العمراني 565

ات  ة الحضرية، نظري تويات البيئ ف مس ي مختل ي التصميم عل ه ف ه وتطبيقات ع ونظريات يق المواق اھيم تنس مف
ات تركيب  ل عالق ي األساسية مث ي، عناصر التصميم العمران تصميم المواقع وتطبيقاتھا علي النسيج العمران

احات والمي ة, الس اني الخاصة, الفراغات الحضرية المفتوح ع, المب ة والفراغات الموق ز التجاري ادين, المراك
ع، مع  ات أسس تنسيق المواق ي وتطبيق العامة.  ويتناول المقرر حاالت دراسية تعنى بقضايا التصميم العمران

  األخذ في االعتبار معطيات البيئة االجتماعية والمناخية المحلية.
  

  )0+3(3  تعم التشكيل العمراني 567
مع التركيز على عالقته بالمجتمع والظروف الحضارية (االجتماعية، تحليل التشكيل العمراني وأنماطه 

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 

فراغات. ويتعرف الطالب بطريقة فاحصة على المالمح الفراغية للمستويات العمرانية المختلفة، كما وال
يتطرق المقرر إلى العالقات بين خيارات التصميم والتخطيط العمراني والعالقات البشرية والفراغات من أجل 

  الوصول إلى الشكل العمراني المثالي.   
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  التصميم العمراني ستير العلوم فيماج
 

  أھداف البرنامج:
ك  ع ذل ا تب املة, وم ة الش ات النھضة العمراني سعيا وراء تحقيق أھداف التنمية في المملكة والتجاوب مع متطلب
اء  ي بن ي ف تثمار التعليم ة االس ى أھمي النظر إل ة، وب دن المملك ع م ي جمي كاني ف و س ي ونم ع عمران ن توس م

ى االحتياج المتزايد لمتخصصين في التصميم العمرانيية اإلنسان، يھدف البرنامج إلى تلب .  كما يھدف أيضاً إل
وفير  ا وت اتھم العلي ة دراس ة من ذوي االختصاصات المناسبة لمتابع إتاحة الفرصة لحاملي الشھادات الجامعي

ة الفرصة لھم للقيام بالبحوث العلمية والتعرف على الطرق واالساليب الحديثة المناسبة لتصميم الب ة العمراني يئ
داد  تيعاب اع دن الس وتحسينھا والتعامل مع مختلف المشاكل التصميمية للمدن والناتجة عن التوسع السريع للم
ة  ي التنمي ة ف اھمة الفعال ادي والمس دور ري ام ب عيه للقي اتھم.  وكجزء من س ة حاج ا وتلبي دة فيھ السكان المتزاي

وير ي بتط يط العمران م التخط ام قس د ق ة، فق ميم  الوطني ي التص وم ف تير العل ا (ماجس ات العلي امج للدراس برن
ادئ  اً للمب ا ووفق ة وتطويرھ ة العمراني اء بالمعرف ك لالرتق الوريوس بالقسم وذل ة البك داداً لمرحل ي) امت العمران

  العامة واالسس التي وضعتھا الكلية. ويھدف قسم التخطيط العمراني، من خالل برنامجه، تحقيق ما يلي:
 اجات السوق المحلي في المملكة من المختصين في مجال التصميم العمراني.تلبية إحتي  - د 
ة الفرصة    -ه  ر إتاح ك عب ي وذل ل التصميم العمران ة بحق وم المتعلق ارف والعل ي تطوير المع اھمة ف المس

  لطالب البرنامج للقيام بالبحوث العلمية.
دن السعودية وطر   -و  ة في الم ي الراھن ى التصدي لمشكالت التصميم العمران ا والعمل عل ول لھ ح حل

 تعزيز الھوية العربية واإلسالمية لھذه المدن.
د طالب   -ز  الل تزوي ن خ ة م ته المھني وير ممارس ي وتط ي للمصمم العمران توى المھن ن المس ع م الرف

اراتھم  دراتھم ومھ ة ق ن خالل تنمي ة وم ات الحديث ى التقني دريب عل ارف والت العلوم والمع امج ب البرن
 وتطويرھا. 

 الالزمة لالرتقاء بھا.واألسس ى تطوير مھنة التصميم العمراني ورفدھا بالمفاھيم العمل عل  -ح 
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 خيارات البرنامج:
  .لخيار األول: التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة)ا .3
  الخيار الثاني: التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي). .4

  
  شروط القبول: 

  في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية. شروط القبول الواردة  .4
ا  .5 ارة أو م أن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمراني أو العم

 يعادلھا. 
رغ الجزئي في حاالت  .6 ى التف ة عل ه يمكن الموافق ي، إال أن رغ الكل ى الطالب المنتسب التف يشترط عل

 رط فيھا موافقة الجھة التي يعمل بھا الطالب المتقدم.  خاصة يشت
  

  متطلبات الحصول على الدرجة:
ررات الدراسات 27بنظام المقررات الدراسية والرسالة بعدد وحدات سبعة وعشرون ( .3 ) وحدة من مق

  العليا مضافا إليھا الرسالة.
ي .4 ية اثن دد وحدات دراس ي بع ية والمشروع البحث ررات الدراس ام المق ين (بنظ ن 42ن وأربع دة م ) وح

  مقررات الدراسات العليا، وعلى أن يكون من بينھا مشروع بحثي يحسب بثالث وحدات على األقل.
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  الھيكل العام للبرنامج:

  خيار المقررات الدراسية والرسالة : 
  عدد الوحدات  نوع الساعات المقررةوعدد 

  27  مقررات أساسية مشتركة 9
  --   تعم) 600الرسالة (

  27  مجموعال
  

  خيار المقررات الدراسية والمشروع البحثي : 
  عدد الوحدات  عدد ونوع الساعات المقررة

  27  مقررات أساسية مشتركة  9
  9  مقررات إجبارية  3

  3  مقرر اختياري واحد
  3  تعم) 599مشروع بحثي (

  42  المجموع
  

    مقررات البرنامج:
 المقررات األساسية (المشتركة)    .1

 )0+3(3 قراءات متقدمة في نظريات التخطيط تخط 540
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542
 )0+3(3 الحتماالت واإلحصاء الرياضيا إحص 503

 )0+3(3 نظريات وتاريخ التصميم العمراني تعم 560
 )3+0(3 )-1-تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني (مشروع  تعم 561
 )0+3(3 طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني تعم 562
 )0+3(3 التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية تعم 563
 )3+0(3 )-2-مشروع (التصميم العمراني في المدن الجديدة  تعم 564

  27  المجموع  
  
  
 مقررات التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة) .2
 

 ----  الرسالة تعم 600    
 

 مقررات التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي) .3
  

 )0+3(3 تنسيق المواقع في التصميم العمراني تعم 565
 )3+0(3    تعم 566
 )0+3(3 التشكيل العمراني تعم 567
 )0+3(3 مقرر اختياري (برامج الدراسات العليا) -- 

 )1+2(3 مشروع بحثي تعم 599 
  15  المجموع  
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  **  قائمة بالمقررات االختيارية  

ز  م ورم رق
 المقرر

 عدد الوحدات اسم المقرر

  )0+3(3تخطيط األراضي العقارية                                   تطع    502
  )0+3(3التطوير العقاري لألرض                                    تطع    503
  )0+3(3الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات                       قصد   508
  )0+3(3إدارة الملكيات العقارية                                       دار    510
  )0+3(3  تخطيط استعماالت األراضي  تخط 543
  )0+3(3  تخطيط النقل  تخط 544
  )0+3(3  اإلسكان  تخط 545
  )0+3(3  اإلدارة الحضرية  تخط 546
  )3+0(3  حلقة عمل (مشروع تخطيط)  تخط 548
  )0+3(3  التخطيط اإلقليمي والتنمية  تخط 549
  )0+3(3  تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية  تخط 550
  )0+3(3  التجديد العمراني  تخط 551
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  التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة)تير في علوم ماجسالخطة الدراسية لبرنامج 
  

  المستوى (الفصل األول)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 قراءات متقدمة في نظريات التخطيط تخط 540 1
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541 2
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثاني)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 الحتماالت واإلحصاء الرياضيا إحص 503 1
 )0+3(3 نظريات وتاريخ التصميم العمراني تعم 560 2
 )3+0(3 )-1-تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني (مشروع  تعم 561 3

 9  المجموع 
  

  الثالث) المستوى (الفصل
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات أسم المقرر

 )0+3(3 طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني تعم 562 1
 )0+3(3 التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية تعم 563 2
 )3+0(3 )-2-مشروع (التصميم العمراني في المدن الجديدة  تعم 564 3

 9  المجموع 
  

  (الفصل الرابع)المستوى 
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 --  الرسالة تعم 600 1
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  التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي)ماجستير في علوم الخطة الدراسية لبرنامج 
  

  المستوى (الفصل األول)
ز  م م ورم رق

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 مة في نظريات التخطيطقراءات متقد تخط 540 1
 )0+3(3 طرق ومناھج البحث تخط 541 2
 )0+3(3 التشريعات العمرانية تخط 542 3

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثاني)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 الحتماالت واإلحصاء الرياضيا إحص 503 1
 )0+3(3 يم العمرانينظريات وتاريخ التصم تعم 560 2
-1-تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني (مشروع  تعم 561 3

( 
3)0+3( 

 9  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الثالث)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات أسم المقرر

 )0+3(3 طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني تعم 562 1
 )0+3(3 مع والبيئة المحليةالتصميم العمراني في المجت تعم 563 2
 )3+0(3 )-2-التصميم العمراني في المدن الجديدة (مشروع  تعم 564 3
 )0+3(3 مقرر اختياري (برامج الدراسات العليا) --  4

 12  المجموع 
  

  المستوى (الفصل الرابع)
رقم ورمز  م

 المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 )0+3(3 العمرانيتنسيق المواقع في التصميم  تعم 565 1
تطبيقات عملية في مجال التصميم العمراني  تعم 566 2

 )-3- (مشروع 
3)0+3( 

 )0+3(3 التشكيل العمراني تعم 567 3
 )1+2(3 مشروع بحثي تعم 599 4

 12  المجموع 
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  وصف المقررات
  

  )0+3(3  تعم نظريات وتاريخ التصميم العمراني 560
ة لل ة الحالي وي فحص كل من التركيب د المجال ليشمل العوامل والق تقبالً.  ويمت ا مس ة تغيرھ ذلك كيفي دن وك م

ي  ات التصميم العمران م نظري ل الحضري وأھ اذج من التحلي دن, نم ذه الم وين ھ التاريخية التي أثرت في تك
ال  ي أعم ات مناقشة تتركز عل تكمالھا بحلق تم اس ة. المحاضرات األساسية ي المعاصرة، اإلستراتجيات المطبق
ن  رحوا بعض م دموا ويش ارجيين ليق دثين خ تعانة بمتح تم االس ة. وي ات الميداني رحالت والدراس الطالب وال

  أعمالھم في المجال التطبيقي للتصميم العمراني.
  

  )3+0(3  )1- تعم تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني (مشروع  561
أداة رئيسة يركز ھذا المقرر على تقنيات اإلظھار في التصميم العمراني. و ة ك يستعمل مشاريع التطوير القائم

ي  تخدام الحاسب اآلل اة باس ات المحاك تخدام تقني دائل التصميمية اس وير الب اريع تط مل مش ذا الغرض. تش لھ
ة  ة االجتماعي ة والمالئم تدامة البيئي ق باالس ى أھداف تتعل والمشاركة المجتمعية. ويتم التركيز بشكل خاص عل

تم استضافة خالل تطوير بدائل التص ميم. ويتضمن ھذا المشروع ورشة عمل مركزة ألسبوع دراسي بحيث ي
  بعض الممارسين والمصممين المحترفين وممثلين من المجتمع.

  
  )0+3(3  تعم طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني 562

ة الفھم المنطقي للوسائل والتقنيات المتقدمة الالزمة لتقييم البيئة العمرانية التي  ل التقني تعتمد على إجراء التحالي
ة والتنسيق  ة والمعماري اط العمراني ي وتطوير األنم وين العمران يم التك ل) وتقي ة والتمثي للمحيط (طرق المراقب
راءات ذات صلة  دة لق ة ومناقشة ناق رر مراجع ات المق الطبيعي وفھم أساليب التنفيذ. كما يتم على ضوء معطي

  ة محلية وعالمية.بالموضوع وتحليل وتقييم أمثل
  

  )0+3(3  تعم التصميم العمراني في المجتمع والبيئة المحلية 563
اھيم  ي. المف ميم العمران ر التص ى عناص أثيرھم عل ي وت ع المحل ة والمجتم ة المحلي ردات البيئ ر ومف عناص

د الحضري ف ي مراكز والعناصر الرئيسية للتصميم العمراني والتي تشكل المبادئ األساسية للتطوير والتجدي
ة وتصميم شبكة الشوارع  اكن العام اة في األم ة المش ز حرك ة وتعزي المدن بصفة خاصة واألحياء بصفة عام
اني،  ط المب اھقة، وخ اني الش ل والمب ات، والكت واء الفراغ ارع، واحت ة للش ية العمراني احات، والشخص والس

اد ة وع ارات البيئي ين االعتب ادل ب أثير المتب ة.  الت ات الحرج ين والكثاف ة وب ن جھ ى م ع المحل يم المجتم ات وق
ن خالل  ك م ة األخرى، وذل ي من الجھ ة مشروعات التصميم العمران ى ھوي اني وانعكاسه عل السلوك اإلنس
طرح أفكار عمرانية تترجم االحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع المحلى وترسم صورته كمجتمع إسالمي 

  عربي.
  

  )3+0(3  )2-لمدن الجديدة (مشروع تعم التصميم العمراني في ا 564
وير  ميم وتط ة بتص يع متعلق ى مواض ي عل ميم العمران تير التص امج ماجس ي برن اني ف روع الث ز المش يرك
ز  ي مراك ى التطويرات المتضامة ف ز بشكل خاص عل تم التركي دة. وي دن الجدي ي الم ة ف ات العمراني المجتمع

اة، المناسبة للنق د المدن وأحيائھا، المالئمة للمش ك في محيط ذو بع دخل، وكل ذل اوتي ال ام، ولسكان متف ل الع
  اقتصادي وبيئي واجتماعي مناسب للبيئة المحلية للمملكة العربية السعودية.

  
  )0+3(3  تعم تنسيق المواقع في التصميم العمراني 565

ة الحضري تويات البيئ ف مس ي مختل ي التصميم عل ه ف ه وتطبيقات ع ونظريات يق المواق اھيم تنس ات مف ة، نظري
ات تركيب  ل عالق ي األساسية مث ي، عناصر التصميم العمران تصميم المواقع وتطبيقاتھا علي النسيج العمران
ة والفراغات  ز التجاري ادين, المراك احات والمي ة, الس اني الخاصة, الفراغات الحضرية المفتوح ع, المب الموق
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ع، مع العامة.  ويتناول المقرر حاالت دراسية تعنى بقضايا التصم ات أسس تنسيق المواق ي وتطبيق يم العمران
  األخذ في االعتبار معطيات البيئة االجتماعية والمناخية المحلية.

  
  )3+0(3  )3-تعم تطبيقات عملية في مجال التصميم العمراني (مشروع  566

ال ي مج تير ف ب الماجس ي لطال ل العمل روع التأھي و مش ر ھ ث واألخي ي الثال روع التصميم العمران ة  مش مھن
اون مع  ع وبالتع ى أرض الواق التصميم العمراني. لذلك، يركز المشروع بشكل خاص على تصميم مشاريع عل
ة السعودية وبحيث  ة المحلي مكاتب عمرانية متخصصة قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع تصميم عمراني في البيئ

  يقدم الطالب مشروعا متكامال وبدرجة عالية من التفاصيل التصميمية.
  
  

  )0+3(3  تعم التشكيل العمراني 567
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 

على التطور والنمو العمراني ألنواع المستوطنات من حيث الشكل  والموقع الجغرافي والتقنية وتأثير ذلك
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 

  إلى الشكل العمراني المثالي. الوصول
  

  )1+2(3  تعم مشروع بحثي 599
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 

  ذا المقرر.على البحث يعين لھ
  

  )0+3(3  تخط قراءات متقدمة في نظريات التخطيط 540
ار  من اإلط ه ض يط وغايات داف التخط يط. أھ ي والتخط يط العمران ي التخط ية ف ات األساس ادئ والنظري المب
ه  ذي يؤدي دور ال ة ال رعية وطبيع وير التخصص. ش ار تط ى خي رت عل ي أث يط. الظروف الت في للتخط الفلس

  لمجتمع.التخطيط والمخطط في ا
  

  )0+3(3  تخط طرق ومناھج البحث 541
ات لطرق  ية، مقارن ة دراس طرق ومناھج بحث أساسية تجريبية في مجاالت البحث، مسح ميداني، تصميم حال

  مختلفة، تطبيق التقنيات في انتقاء العينة واختيارھا، جمع المعلومات، والوسائل التحليلية.
  

  )0+3(3  تخط التشريعات العمرانية 542
ى ممارسة التخطيط ال وانين عل ذه الق أثير ھ ي. مدى ت التخطيط العمران قوانين والنظم والضوابط ذات العالقة ب

ات،  وق الخاصة بالملكي اطق، الحق ع المن ة: تخطيط استعماالت األراضي، توزي العمراني في المجاالت التالي
ة، و ة. التحكم في تقسيمات األراضي. تحليل الممارسات التخطيطية التاريخي ة تقليدي ة عمراني كيف شكلت تنمي

ات  ر تطبيق ادئ األخرى. اث الشريعة والضوابط اإلسالمية كعملية ديناميكية ومتغيرة وتفوقھا بالمقارنة مع المب
  القوانين العمرانية المعاصرة على تشكيل البيئة العمرانية وتقييمھا في ضوء الظروف المستجدة. 

 
 )0+3(3  ضي إحص االحتماالت واإلحصاء الريا 503

دير البيني ـ دير النقطي ـ التق ة ـ التق ع المعاين رات توزي اين ـ  فت ل التب اط واالنحدار ـ تحلي ل االرتب ة ـ تحلي الثق
  المبنية على البيانات المعدودة ـ االختبارات الالمعملية. االختبارات اختبار الفرضيات ـ
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  )0+3(3  مقرر اختياري
ة  تبعا للموضوع المقترح للبحث، يقوم راء العملي اري إلث رر اختي امج كمق القسم بطرح أحد المقررات في البرن

م  ك سعود (مرفق رق ة المل رامج الماجستير بجامع ررات ب ار أحد مق ك باختي تم ذل )، وتكون -1-التعليمية. وي
  ) أو أكثر.3المادة المختارة بنفس عدد الساعات المعتمدة (
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  ريةقائمة بالمقررات االختيا -1- مرفق رقم 
  

  )0+3(3تطع   تخطيط األراضي العقارية                                               502
د حدودھا  ا مساحياً لتحدي أستوديو تصميم وتخطيط.  كيفية تخطيط األراضي المزمع تطويرھا ابتداء من رفعھ

ة وتثبيت ملكيتھا حسب وثيقة الملكية األصلية ومروراً بتھذيبھا طبوغرافياً ح ة القابل رة التخطيطي تى وضع الفك
  للتنفيذ.

  
  )0+3(3تطع   التطوير العقاري لألرض                                               503

دوى  داد  الج ررواً بإع ميمية وم ة أو التص رة التخطيطي ع الفك ن وض داء م وير األرض ... ابت ادئ تط مب
اميم ا ع التص اء جمي ة وإنھ ادية األولي اميم االقتص اد التص ة العتم راءات النظامي ع اإلج ة جمي ة ومتابع لتنفيذي

  واإلنشاء والتعمير وحتى افتتاح المشروع وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة أصول وممتلكات.
  

  )0+3(3قصد  الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات                                   508
اري  مبادئ إعداد دراسات الجدوى ين العق ائل التثم ة. وس االقتصادية مع استعراض ألمثلة فعلية لمشاريع قائم

اليف المبنى  المتعارف عليھا عالمياً بما في ذلك التثمين على أساس سعر بيعة مشابھة و التثمين على أساس تك
  أو الملكية العقاري والتثمين على أساس الدخل الحالي للملكية العقارية.

  
  )0+3(3ة الملكيات العقارية                                                دار   إدار 510

ات  ك إدارة الملكي ا في ذل ة بم ا وحسب االستخدامات المعروف ع فروعھ ة بجمي مبادئ إدارة الممتلكات العقاري
  األساسية وھي: الملكيات السكنية والملكيات التجارية و الملكيات الصناعية.

  
  )0+3(3  استعماالت األراضيتخط تخطيط  543

م التجارب  ة. عرض ألھ ي وتنظيم استعماالت األراضي بفعالي التقنيات واإلجراءات إلدارة التطوير العمران
ة إدارة التطوير  والممارسات التخطيطية في المملكة العربية السعودية. أساسيات استعماالت األراضي وأنظم

ا اذج والتقني رض األدوات والنم ي. ع ة العمران ة والوطني ة واإلقليمي تويات المحلي ى المس تعملة عل ت المس
ددات  ي. المح كل العمران اط والش ع النش ة ومواق ة العمراني ي البيئ تخدامات األراضي ف اط اس ة بأنم والمتعلق
وطين تخطيط استعماالت األراضي  ات ت ة. تقني والمعدالت المناسبة لتحقيق التوازن بين االستخدامات المختلف

 ات واالتجاھات المستقبلية للنمو العمراني في مدن المملكة. واالستخدام
  

  )0+3(3  تخط تخطيط النقل 544
تحليل العالقات بين خطوط ووسائل النقل وممرات البنية التحتية في البيئة العمرانية. تأثير االستثمارات في 

، الشكل العمراني وعلى قرارات مجال النقل والبنية التحتية على السلوك االنتقالي، مواقع النشاط العمراني
األسر المتعلقة باختيار مواقع السكن. االتجاھات المستقبلية للعمران في ضوء تطور شبكة النقل والبنية 

  التحتية، واستخدام النماذج العمرانية الرياضية المتكاملة.
  

  )0+3(3  تخط اإلسكان 545
رام ل الب ة. دراسة وتحلي ة. مناقشة القضايا والمشاكل مبادئ ونظريات اإلسكان العالمي ج اإلسكانية في المملك

وم  ك المسكن. مفھ المرتبطة بقطاع اإلسكان وتحليلھا. مفاھيم اإلسكان وأنماطه والعالقة بين دخل األسرة وتمل
رامج اإلسكان ومشاريعه.  ة إلنجاز ب اإلسكان الميسر وقضايا إسكان محدودي الدخل، والنظم التمويلية الالزم

تقبلية. أسواق اإلس ة والمس اطق القائم دير االحتياجات اإلسكانية في المن ا، وطرق تق ا وأنواعھ كان ومتغيراتھ
  المشاركة الشعبية في تخطيط، تصميم وتطبيق برامج وسياسات اإلسكان ومتابعتھا.
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  )0+3(3  تخط اإلدارة الحضرية 546
ذا المجال دراسة دور اإلدارة الحضرية في تشكيل المدن وتحليلھا. اإلطالع عل ة في ھ دول الغربي ى تجارب ال

وفير  ة السعودية، وت ة العربي ة. عرض السياسة الحضرية في المملك باإلضافة إلى تجارب بعض الدول النامي
ة  مقدمة عن النظام اإلداري الحكومي وعالقته بالتطوير الحضري. دور المؤسسات الحكومية الرئيس في عملي

ا مع التخطيط والتنمية. مراجعة إلدارا ة ومقارنتھ ا التطبيقي ت التخطيط ونظام التخطيط والضوابط وإجراءاتھ
ة أو التعامل  ادرات اإليجابي ع من حيث المب االتجاھات النظرية. دراسة تطبيق ھذه السياسات على أرض الواق

  كومية.السلبي مع المخططات، والضوابط العمرانية، آلية الضوابط التخطيطية واإلطار القانوني للتدخالت الح
  

  )3+0(3  تخط حلقة عمل (مشروع تخطيط) 548
ة  ة والعالمي ة المحلي روعات التخطيطي ى المش ة ف ة المطروح ار الراھن ايا واألفك ل القض تعراض وتحلي اس
ة  دة ممكن ة جدي ار تخطيطي رات وأفك ى خب رفين. التعرف عل ين والمخططين المحت باستضافة بعض الممارس

  بداعية لحل المشاكل العمرانية من خالل جلسات عصف ذھني. التطبيق. طرح الحلول واألفكار اإل
  

  )0+3(3  تخط التخطيط اإلقليمي والتنمية 549
ة  اھج المختلف داخل والمن ار مجموعة من الم ا. اختب ة وتحليلھ تقديم نظريات التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمي

ن ا عة م ة واس تعراض مجموع يط. اس ة والتخط ة اإلقليمي م التنمي ع لفھ ات موق ة لنظري ا: مقدم لمواضيع ومنھ
ة،  ة اإلقليمي و واالنكماش في التنمي النشاط االقتصادي، التجارة، أشكال عدة لالتصال بين المناطق، عملية النم
ل  ر أو األق اطق األكث ين المن ات ب ة واالقتصادية والعالق ة العمراني ن التنمي ة م تويات مختلف ود مس باب وج أس

ة واألطر تنمية. تقديم حاالت دراس ة اإلقليمي ات التنمي ية إقليمية من مختلف أنحاء العالم كأمثلة لسبر غور عملي
  النظرية والتطبيقية لھا. 

  
  )0+3(3  تخط تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 550

وير تطبيقات عملية من خالل معامل الحاسب اآللي لنظم المعلومات الجغرافية، باإلضافة إلى ورشة عمل لتط
يط  ال إدارات التخط ي مج ة ف ات الجغرافي م المعلوم ات نظ ليم لتطبيق م الس وبية والفھ ارات الطالب الحاس مھ
ة في أنشطتھم  اءة عالي ة بكف العمراني في المؤسسات العامة وذلك من أجل استخدام نظم المعلومات الجغرافي

ة ات التخطيطي ي  التخطيطية.التركيز على أعمال التحليل المكاني للبيان ال التخطيط العمران ؤثر في أعم التي ت
  على مستوى المدينة واإلقليم.

  
  )0+3(3  تخط التجديد العمراني 551

اقتصادية  -دراسة التجديد الحضري ضمن اإلطار التاريخي والمؤسساتي، مع التشديد على جوانب اجتماعية 
يم واألفكار العامة والخلفية التاريخية، وفيزيقية مختارة ذات وثيقة صلة وثيقة بموضوع تطوير المدينة. المفاھ

وتطور التجديد العمراني وذلك من خالل االعتماد على الطرق والتقنيات واألخذ باالعتبار التخطيط الفعال، 
االقتصادية واألبعاد القانونية (مثل: الدعم نزع ونقل الملكية،  - المبادئ التصميمية، الخصائص االجتماعية 

  تقويم نقدي للحاالت الدراسية المميزة في التجديد العمراني.المشاركة الشعبية). 
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  ماجستير التطوير العقاري
    

  أھداف البرنامج:
  يھدف البرنامج إلى

  توفير المادة العلمية المقننة للدراسات العقارية . - 1
نھا ، وعلوم تزويد الطالب  بالعديد من إحتياجاته العلمية فى مجاالت تخطيط وتطوير األراضى وقواني - 2

 التسويق والتثمين و إدارة الملكيات العقارية .
إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية فى مجال التطوير العقارى ، والذى إزداد الطلب عليه فى العقود  - 3

 األخيرة ، وخاصة فى ظل النھضة العمرانية الشاملة بالمملكة .
  شروط القبول:

  للدراسات العليا فى الجامعات السعودية.  .شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة1
. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العلمية التي تقدم تخصصات تخطيطية 2

  أو معمارية أو ھندسية.
  

 متطلبات الحصول على الدرجة:
وحدة  30دھا أن يجتاز الطالب جميع المقررات اإلجبارية للماجستير في التطوير العقاري وعد .1

  دراسية.
  إتمام رسالة الماجستير بنجاح . .2
  

  الھيكل العام للبرنامج:
  وحدة دراسية باإلضافة إلى الرسالة 30عدد الوحدات المطلوبة 
  عدد الوحدات                   نوع المقررات وعددھا

  30  مقررات إجبارية 10

  --   الرسالة

  30  المجموع

  
  
  المقررات

  رية وتشمل:جميع المقررات إجبا
     

  تطع  نظريات التخطيط والتطوير العقاري 500 
  تطع  تخطيط األراضي العقارية 502
  تطع  التطوير العقاري لألرض  503
  تطع  استخدامات األراضي العمرانية والريفية 504
  تطع  ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط 505
  طوير العقاريتطع  استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في الت 506
  مال  تمويل المشاريع العقارية 507
  قصد الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات  508
  تسق  التسويق العقاري 509
  دار  إدارة الملكيات العقارية 510
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  توزيع المقررات
  

  المستوى األول
  عدد الوحدات  مسمي المقرر  ورمزه رقم المقرر

  3  ارىنظريات التخطيط والتطوير العق  تطع 500
  3  تمويل المشاريع العقارية  مال 507
  3  التطوير العقاري لألرض  تطع 503

         9المجموع                                                          
  

  المستوى الثانى
  عدد الوحدات  مسمي المقرر  ورمزه رقم المقرر

استخدامات األراضي العمرانية   تطع504 
  والريفية

3  

  3ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط   تطع 505
  3  التسويق العقارى  تسق 509

         9المجموع                                                                
  

  المستوى الثالث 
  عدد الوحدات  مسمي المقرر  ورمزه رقم المقرر

  3  عقاريةال األراضيتخطيط   تطع 502
  3  الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات  قصد 508
استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية   تطع 506

  فى التطوير العقارى
3  

         9المجموع                                                                
  

  المستوى الرابع
      
      

  --   الرسالة  تطع 600
                          3                                                               المجموع     
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  وصف المقررات 
  

  )0+3(3                                             تطع   نظريات التخطيط والتطوير العقارى 500
ار. استعراض للتجارب نبذة عن النظريات التخطيطيه المرتبطة بالعقار.  خلف وم العق ية تاريخية عن تطور عل

ي بعض الحاالت  دن وف ن خالل تطوير الم ا م اريون دوراً فيھ ي لعب المطورون العق ة والت ة العالمي واألمثل
  انشاء مدن بأكملھا.

  
  )0+3(3تطع   تخطيط األراضى العقارية                                               502

د حدودھا أستوديو ت صميم وتخطيط.  كيفية تخطيط األراضي المزمع تطويرھا ابتداءا من رفعھا مساحياً لتحدي
ة  ه القابل رة التخطيطي وتثبيت ملكيتھا حسب وثيقة الملكية األصلية ومروراً بتھذيبھا طبوغرافياً حتى وضع الفك

  للتنفيذ.
  

  )0+3(3                     تطع   التطوير العقاري لألرض                          503
دوى  داد  الج ررواً بإع ميميه وم ه أو التص رة التخطيطي ع الفك ن وض داءاً م وير األرض ... ابت ادئ تط مب
اد التصاميم و  ة العتم ع االجراءات النظامي ة جمي ه ومتابع ع التصاميم التنفيذي اء جمي ه وانھ االقتصادية األولي

  وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة اصول وممتلكات. االنشاء والتعمير وحتى افتتاح المشروع
  

  )0+3(3                                    تطع   إستخدامات األراضى العمرانية والريفية    504
ذا  ة بھ ة قوي ب خلفي دى الطال ون ل اري بحيث يك داول العق ة للتطوير والت تخدامات األراضي القابل تعريف اس

  يخمن ويقدر جميع اإلمكانيات التطويريه لتلك االستخدامات. الخصوص ويستطيع ان
  

  )0+3(3تطع   ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط                                   505
ب  ه حس ة والريفي ع األراضي العمراني ر لجمي تراطات التعمي وير واش وابط التط ه. ض ريعات التخطيطي التش

ى األنظ اءا عل تخداماتھا وبن ات اس ة واألمان ة والقروي ئون البلدي ل وزارة الش ن قب دة م وابط المعتم ة والض م
  والبلديات التابعة لھا بالمملكة العربية السعودية.

  
  

  )0+3(3تطع   إستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية فى التطوير العقارى              506
ة  ة المعلومات الجغرافي ة المعلومات في التطوير ا GISاالستفادة من انظم راءة واستخدام انظم اري ... ق لعق

و  ة بالمعلومات الجي الجغرافية في توزيع االستخدامات العمرانية بما في ذلك ربط اصغر قسيمة أرض عمراني
  اقتصادية الخاصة بھا.

  
  )0+3(3مال   تمويل المشاريع العقارية                                              507

ادئ  األ دول المب ي ال ا ف عودية ونظيراتھ وق الس ي الس وفرة ف اري المت ل العق ائل التموي ل. وس ية للتموي ساس
  األخرى بما في ذلك استعراض انواع قروض التطوير العقاري قصيرة األجل وطويلة األجل.

  
  )0+3(3قصد  الجدوى اإلقتصادية وتثمين الملكيات                                   508

اري مبادئ إعد ين العق ائل التثم ة. وس اد دراسات الجدوى االقتصادية مع استعراض ألمثلة فعلية لمشاريع قائم
اليف المبنى  المتعارف عليھا عالمياً بما في ذلك التثمين على أساس سعر بيعة مشابھة و التثمين على اساس تك

  او الملكية العقاري والتثمين على اساس الدخل الحالي للملكية العقارية.
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  )0+3(3تسق   التسويق العقارى                                                      509
ة  مبادئ التسويق بصفة عامة والتسويق العقاري بصفة خاصة ... كيف يبدأ التسويق الحقيقي للمشاريع العقاري

ائل وت ع وس تعراض جمي روع. اس ي للمش اء الفعل ن االنش ة م ة كافي رة زمني ل فت ة قب ويق الحديث ات التس قني
  المستخدمة في تسويق المشاريع العقارية.

  
  )0+3(3دار   إدارة الملكيات العقارية                                                 510

ات  ك ادارة الملكي ا في ذل ة بم ا وحسب االستخدامات المعروف ة بجيمع فروعھ مبادئ إدارة الممتلكات العقاري
  ي : الملكيات السكنية والملكيات التجارية و الملكيات الصناعية.األساسية وھ

  
                                                            رسالة   تطع 600
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  أعضاء ھيئة التدريس بالقسم
  

אא  اسم عضو ھيئة التدريس م. אא 

1. 
عبداإلله بن محمد  د.

  المعيوف
  (رئيس القسم)

 -تخطيط وإدارة المرافق العامة
  التنمية العمرانية المستدامة

hhmayouf@ksu.edu.sa 

2. 
أ.د. فيصل بن عبدالعزيز 

  المبارك

التخطيط والتنمية العمرانية بالمدينة 
رة الشرق أوسطية، تنمية دولية، إدا
  حضرية، تخطيط استراتيجي

falmubarak@ksu.edu.sa 

 kalskait@ksu.edu.sa  تخطيط إحياء وأقاليم  أ.د. خالد بن سكيت .3

  أ.د. عمر بن سالم باھمام .4
التخطيط والتصميم البيئي 

  والعمراني
oshammam@ksu.edu.sa 

5. 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز 

  الفوزان
تخطيط  -تصميم وتخطيط عمراني

  النقل واستعماالت األراضي
alfouzan@ksu.edu.sa 

 Oibraahim@ksu.edu.sa يالتخطيط البيئي والتشكيل العمران  أ.د. أسامة سعد خليل .6

  أ.د. عصام الدين محمد علي .7
تطوير  -تشريعات العمران

  وتخطيط المدن
asem@ksu.edu.sa 

  التخطيط االقليمي والعمراني  أ.د. نبيل عشري ابراھيم .8
nabil-

ashry2000@yahoo.com 

9. 
أ.د. محمد عبدالعزيز 

  عبدالحميد
 mabdelaziz@ksu.edu.sa  نظم المعلومات العمرانية

10.
أحمد بن عبدالكريم د. 

  العليط
 -التخطيط والتصميم العمراني

  تخطيط وتصميم األحياء السكنية
et@ksu.edu.saahmdol 

 limohammad@ksu.edu.sa  تصميم عمراني  د. محمد بن حسين إبراھيم.11

  د. حسن عبدالفتاح قارئ.12
المناھج واإلجراءات للتخطيط 
  المناطق المركزية وتجديھا

u.sagareehassan@ksu.ed

13.
د. خالد بن عبدالرحمن 

  العوھلي
استراتيجيات وسياسات التنمية 

  والتخطيط
Kalohaly2000@yahoo.com 

  د. مساعد بن عبدهللا المسيند.14
تخطيط النقل  -تخطيط عمراني

  واستعماالت األراضي
mosaind@ksu.edu.sa 

15.
د. عبدالعزيز بن ناصر 

  الدوسري
التخطيط العمراني واإلقليمي 

  والبيئي الشامل
adawsari@ksu.edu.sa 

16.
د. عبدالعزيز مھدي أبو 

  سليمان

التصميم  -تخطيط عمراني
تخطيط المناطق  -العمراني

  المركزية
a@yahoo.com-Abusulaiman

  د. عبدهللا بن أحمد الخيال.17
تخطيط مجتمعات عمرانية وأحياء 

  سكنية
alkhayal@ksu.edu.sa 

18.
د. عبدالعزيز بن جارهللا 

  الدغيشم
 aldeghishem@mail.com  نظم المعلومات العمرانية

 sami@ksu.edu.sa  تخطيط النقل العام  د. سامي بن عبدهللا الدبيخي.19
 halfaaleh@ksu.edu.sa  تخطيط النقل د. ھشام بن عبدالرحمن .20
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  الفالح

  ھر عبدالحميد الدرعد. طا.21
 –عمران ايكولوجي  -استعماالت

 -تخطيط سكني -تخطيط مدن
  اإلراضي

tledraa@yahoo.com 

 Ybagoury49@hotmail.com  تصميم داخلي  د. يوسف محمد الباجوري.22
 iballouz@ksu.edu.sa  اإلظھار العمراني بالكمبيوتر  البلوزد. إبراھيم محمد .23
 swatter@hotmail.com  إدارة وتنظيم الفراغ العمراني  د.سمير نور الدين الوتار.24
Alameddine1@hotmail.com  تصميم عمراني  د. زياد أحمد علم الدين.25
 t.habib@ksu.edu.sa  تخطيط عمراني وتصميم عمراني  د. طارق جالل حبيب.26
 a@hotmail.comaymeneis  تخطيط عمراني  د.أيمن عيسى عبدالعليم.27
  

  نالمحاضرو
 smsahmed@ksu.edu.sa  تنمية حضارية وتخطيط مدن  د. سيد محمد سيد.28

 Fahad_shalabi@yahoo.com  تخطيط عمراني  م. فھد معتوق شلبي.29

  mmkhatab@hotmail.com  تخطيط عمراني وإقليمي  م. محمد إبراھيم خطاب.30
  
 

 المعيدون
 thabt@yahoo.comمعيد  م. عبدهللا أحمد الثابت.31

 Majed.mustafa@lincolnuni.ac.nzمعيد  م. ماجد مصطفى حلواني.32

  غير متوفرمعيد  م. وليد سعد الزامل.33

 Salman-ot@hotmail.comمعيد  م. سلمان مخلد الدلبحي.34

 h_a_rozi@hotmail.comمعيد  م. حيان عبدالغفور روزي.35

 غري متوفر  معيد  م. أنس مفرح المغيري.36

  falanazi@KSU.EDU.SAمعيد  حي العنزيم. فھد نا.37

  م. عبدالرزاق ثابت محمد.38
Abdulrazzaq1403@hotmail.coمعيد

m 

  م. أحمد عبدهللا البصير.39
-Ahmadمعيد

albussiar@hotmail.com 

  غير متوفرمعيد  م. فواز عبدهللا األسمري.40

 Majeds2@hotmail.comمعيد  م. ماجد سليمان الحالفي.41

 khalidjashaam@hotmail.comمعيد  الجشعمم. خالد سعد .42

 Sameeh900@yahoo.comمعيد  م. سميح سعد الحارثي.43

  eng.atef@hotmail.comمعيد  م. عاطف سالم القحطاني.44

 albhijan@gmail.comمعيد  م. سليمان صالح البھيجان.45

 FAledeilah@gmail.comمعيد  م. فھد دھام العضيله.46

  aalbatli@KSU.EDU.SAمعيد  ليم. عبدهللا ناصر البات.47

  zalhamdan@KSU.EDU.SAمعيد  م. زياد صالح الحمدان.48

  nalhazzanii@ksu.edu.saمعيد  م. نايف سعود الھزاني.49

  malmogbel@ksu.edu.saمعيد  م. محمد سليمان المقبل.50

 halsubaey@ksu.edu.saمعيد  م. حزام مطرف السبيعي.51
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    حمد ناصر الصيعري.52

    الد السليمانمحمد خ.53

    إبراھيم الماضي.54

 
 السكرتارية

  mmkhatab@hotmail.com  سكرتير القسم  . محمد إبراھيم خطابد.55
 falotibe@ksu.edu.sa  سكرتير القسم  أ.فھد بن صنيتان العتيبي.56

 


