مقررات ماجستير التطوير العقاري
جميع المقررات إجبارية وتشمل:
 500تطع نظريات التخطيط والتطوير العقاري
 502تطع تخطيط األراضي العقارية
 503تطع التطوير العقاري لألرض
 504تطع استخدامات األراضي العمرانية والريفية
 505تطع ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط
 506تطع استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في التطوير العقاري
 507مال تمويل المشاريع العقارية
 508قصد الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات
 509تسق التسويق العقاري
 510دار إدارة الملكيات العقارية
توزيع المقررات
رقم المقرر ورمزه
 500تطع
 507مال
 503تطع
المجموع

رقم المقرر ورمزه
504تطع
 505تطع
 509تسق
المجموع

رقم المقرر ورمزه
 502تطع
 508قصد
 506تطع

المستوى األول
مسمي المقرر
نظريات التخطيط والتطوير العقارى
تمويل المشاريع العقارية
التطوير العقاري لألرض
9
المستوى الثانى
مسمي المقرر
استخدامات األراضي العمرانية
والريفية
ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط
التسويق العقارى

عدد الوحدات
3
3
3
9

المستوى الثالث
مسمي المقرر
تخطيط األراضي العقارية
الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات
استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية
فى التطوير العقارى

المجموع
 600تطع
المجموع

عدد الوحدات
3
3
3

عدد الوحدات
3
3
3
9

المستوى الرابع
الرسالة

-3

وصف المقررات
(0+3)3
 500تطع نظريات التخطيط والتطوير العقارى
نبذة عن النظريات التخطيطيه المرتبطة بالعقار .خلفية تاريخية عن تط ور عل وم العق ار .اس تعراض للتج ارب
واألمثل ة العالمي ة والت ي لع ب المط ورون العق اريون دوراً فيھ ا م ن خ الل تط وير الم دن وف ي بع ض الح االت
انشاء مدن بأكملھا.
(0+3)3
 502تطع تخطيط األراضى العقارية
ً
أستوديو تصميم وتخطيط .كيفية تخطيط األراضي المزمع تطويرھا ابتداءا من رفعھا مس احيا لتحدي د ح دودھا
وتثبيت ملكيتھا حسب وثيقة الملكية األصلية ومروراً بتھذيبھا طبوغرافيا ً حتى وضع الفك رة التخطيطي ه القابل ة
للتنفيذ.
(0+3)3
 503تطع التطوير العقاري لألرض
ً
مب ادئ تط وير األرض  ...ابت داءاً م ن وض ع الفك رة التخطيطي ه أو التص ميميه وم رروا بإع داد الج دوى
االقتص ادية األولي ه وانھ اء جمي ع التص اميم التنفيذي ه ومتابع ة جمي ع االج راءات النظامي ة العتم اد التص اميم و
االنشاء والتعمير وحتى افتتاح المشروع وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة اصول وممتلكات.
(0+3)3
 504تطع إستخدامات األراضى العمرانية والريفية
تعري ف اس تخدامات األراض ي القابل ة للتط وير والت داول العق اري بحي ث يك ون ل دى الطال ب خلفي ة قوي ة بھ ذا
الخصوص ويستطيع ان يخمن ويقدر جميع اإلمكانيات التطويريه لتلك االستخدامات.
(0+3)3
 505تطع ضوابط التطوير وتشريعات التخطيط
التش ريعات التخطيطي ه .ض وابط التط وير واش تراطات التعمي ر لجمي ع األراض ي العمراني ة والريفي ه حس ب
اس تخداماتھا وبن اءا عل ى األنظم ة والض وابط المعتم دة م ن قب ل وزارة الش ئون البلدي ة والقروي ة واألمان ات
والبلديات التابعة لھا بالمملكة العربية السعودية.
(0+3)3
 506تطع إستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية فى التطوير العقارى
االستفادة م ن انظم ة المعلوم ات الجغرافي ة  GISف ي التط وير العق اري  ...ق راءة واس تخدام انظم ة المعلوم ات
الجغرافية في توزيع االستخدامات العمرانية بما في ذلك ربط اصغر قسيمة أرض عمراني ة بالمعلوم ات الجي و
اقتصادية الخاصة بھا.
(0+3)3
 507مال تمويل المشاريع العقارية
المب ادئ األساس ية للتموي ل .وس ائل التموي ل العق اري المت وفرة ف ي الس وق الس عودية ونظيراتھ ا ف ي ال دول
األخرى بما في ذلك استعراض انواع قروض التطوير العقاري قصيرة األجل وطويلة األجل.
 508قصد الجدوى اإلقتصادية وتثمين الملكيات
(0+3)3
مبادئ إعداد دراسات الجدوى االقتصادية مع استعراض ألمثلة فعلية لمش اريع قائم ة .وس ائل التثم ين العق اري
المتعارف عليھا عالميا ً بما في ذلك التثمين على أساس سعر بيعة مشابھة و التثمين على اس اس تك اليف المبن ى
او الملكية العقاري والتثمين على اساس الدخل الحالي للملكية العقارية.

(0+3)3
 509تسق التسويق العقارى
مبادئ التسويق بصفة عامة والتسويق العقاري بصفة خاصة  ...كيف يبدأ التسويق الحقيق ي للمش اريع العقاري ة
قب ل فت رة زمني ة كافي ة م ن االنش اء الفعل ي للمش روع .اس تعراض جمي ع وس ائل وتقني ات التس ويق الحديث ة
المستخدمة في تسويق المشاريع العقارية.
 510دار إدارة الملكيات العقارية
(0+3)3
مبادئ إدارة الممتلك ات العقاري ة بجيم ع فروعھ ا وحس ب االس تخدامات المعروف ة بم ا ف ي ذل ك ادارة الملكي ات
األساسية وھي  :الملكيات السكنية والملكيات التجارية و الملكيات الصناعية.
 600تطع رسالة

