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 دمةــــمق 
تزويد  ات اليت تسهم يفهم الكليأا من تعد كلية العمارة والتخطيط بقسميها وبراجمها ملرحليت البكالوريوس والدراسات العلي
لكلية اني كان عدد طالب حية. ويف لسعوداسوق العمل ابلكفاءات الالزمة للمسامهة يف التنمية والنهضة العمرانية للمملكة العربية 

الب يف مرحلة البكالوريوس ط 800طالباً، قفز يف السنوات األخرية ألكثر من  280هـ ال يتجاوز  1404عند أتسيسها عام 
الب سنواًي يف مجيع أقسام ط 100طالب يف مرحليت املاجستري والدكتوراه، حيث يتم ختريج ما ال يقل عن  100وأكثر من 
 طالب حىت األن. 11عداد اخلرجيني يف برانمج التطوير العقاري إىل وقد وصل أ الكلية.

قسم اهلندسة املعمارية  لينضم إىل ،ه1404 /12 /30جبامعة امللك سعود بتاريخ  العمراينمت أتسيس قسم التخطيط 
االت جموتشتمل على  قسم،ابل لعلميابكلية اهلندسة ويكوان فيما بعد كلية العمارة والتخطيط. وتتنوع جماالت الدراسة والبحث 

 اليت لعلمياالبحث  جماالت ومن بني واخلاص. احلكوميهنضة البالد بكل من القطاعني  يفعديدة تؤهل اخلريج حبيث يساهم 
 السكنية،اء يط األحيوختط ي،األراض واستعماالتوختطيط النقل  العمراين،يغطيها القسم كل من جماالت التصميم والتجديد 

 31 القسم طالباً. كما يوجد يف 330 عدد الطلبة احلاليني يف القسم حوايل ويبلغ وغريها والسياحي والبيئي يمياإلقلوالتخطيط 
ي قسم يعمل خرجيفة. و عضو هيئة تدريس يغطون ختصصات خمتلفة يف التخطيط العمراين والعديد منهم من جنسيات خمتل

 اتالستشارية والشركااملكاتب و  ايتالتخطيط العمراين يف العديد من اجملاالت املختلفة يف القطاعني العام واخلاص مثل البلد
 املهتمة ابلتطوير العمراين والعقاري.

 العلمية مسمى الدرجة 
  ماجستري العلوم يف التطوير العقاري 

 يف الربانمج لغة التدريس   
 اللغة العربية 

  الدراسيةاملقررات  خياراستحداث ومسوغات أمهية 
 لتخطيط العمراينلس قسم اقد أقر جمف العقاري،ماجستري العلوم يف التطوير ربانمج لاملقررات  خيار استحداثنظراً ألمهية 

تري انمج اسوًة بربامج املاجسرب ال لطلبة هذايار هذا اخل إباتحةهـ 12/8/1438 بتاريخ بعة عشر" اليت عقدتا"الر جلسته يف 
حتياجات اململكة ا ةلبيتو  ملستقبليةاحلالية وامواكبة خطط التنمية  إىلاملقررات  خياراستحداث يسعى من خالل  .األخرى ابلقسم

طلبة  مجيع جعل إىليسعى  سمالق اضافة إىل ذلك، فإن .التخصصجماالت  كافة  يفعلمية ومهنية خربة  ذويخمتصني  يف توفري
 وأيضاً يضمنع بعضها مالقسم  رابط برامجت أمهيةمما يعزز من ، على االقل تنيأكثر من ماديف  ايشرتكو  لديه الدراسات العليا مجابر 

 حصول مجيع طالب الدراسات العليا على احلد األدىن من متطلبات البحث العلمي.

 رؤية الربانمج 
 .اجملتمع يب معرايدة يف تعليم ونشر املعرفة يف جمال التطوير العقاري، وإرساء أطر التفاعل اإلجياال

 رسالة الربانمج 
فيدة مة وتقدمي خدمات ئة احملليللبي االنتماءحتقيق التميز يف تعليم ونشر املعرفة يف جمال التطوير العقاري وإبراز هوية 
 ملة.الشا للمجتمع واملسامهة يف تطوير املهنة من خالل بيئة أكادميية متطورة حتقق متطلبات اجلودة
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 أهداف الربانمج 
 العقارية.ات توفري املادة العلمية املقننة للدراس .1
يق والتثمني وم التسو وعل نينها،وقوا األراضيجماالت ختطيط وتطوير  يفالعلمية  احتياجاتهمن  الطالب ابلعديدتزويد  .2

 العقارية. وإدارة امللكيات
 لتواكبة، د األخري يف العقو  الطلب عليه ازداد والذي، يجمال التطوير العقار  يفعالية  كفاءاتإعداد خرجيني ذوي   .3

 النهضة العمرانية الشاملة ابململكة.
 :خمرجات الربانمج 

 املعرفة والفهم .أ
 حتديد مبادئ التطوير العقاري .1
 وصف العمليات واإلجراءات األساسية للتطوير العقاري لألرض .2
 ذكر مبادئ التمويل العقاري .3
 حتديد مصادر التمويل العقاري البديلة .4

 املهارات الذهنية  .ب
 العقاريتقومي جدوى املشروع  .1
 تقومي خماطر وعوائد التطوير العقاري .2
 شرح مبادئ إدارة امللكيات .3
 حتليل فرص االستثمار العقاري .4

 املهارات املهنية والعملية  .ج
 توظيف خمتلف تقنيات التثمني والتقييم العقاري .1

 العامةاملهارات   .د
 أنظمة التطوير العقاري تطبيق املعرفة يف إظهار اخالقيات املهنة يف .1
 استخدام تكنولوجيا املعلومات .2
 قراراستخدام النماذج اإلحصائية، والعمليات احلسابية، وحتليل البياانت يف صناعة ال .3
 إظهار املهارات الكتابية والتواصل الشفوي .4
 أداء سيناريوهات ملشاريع تطوير عقاري جملموعة النظراء .5

 من الربانمج ملستفيدونا 
لتخطيط احلضري اصصات يف خت تقدم رجيون من محلة شهادة البكالوريوس من الكليات اليتاخلالربانمج هم الفئات املستفيدة من 
 .اخلاصة ابلقسم والذين يستوفون شروط القبولوالتصميم، والعمارة، واهلندسة 

  املتاحة التوظيفجهات 
 الية:التات التخطيط العمراين العمل يف خمتلف القطاعبرانمج التطوير العقاري يف قسم  ميكن خلرجيي

 .د والتخطيطاالقتصا زارةو ، القطاعات احلكومية: وزارة الشئون البلدية والقروية، وزارة اإلسكان، وزارة النقل .1
 .اعيةدن الصنئة املالقطاعات شبه احلكومية: اهليئات العليا لتطوير املدن ابململكة، هيئة السياحة، هي .2
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 .كريةات املساحة العسية، إدار لداخلاريع ابلقوات املسلحة، وزارة االقطاعات العسكرية: األشغال العسكرية، إدارات املش .3
 .القطاع اخلاص: املكاتب االستشارية، شركات التطوير العقاري .4
 مراكز األحباث واجلامعات. .5
 الربانمج شروط القبول 

 نظيمية عد واإلجراءات التوالقواة لسعوديإضافة إىل شروط القبول الواردة يف الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات ا
 التايل: فإن القسم يشرتط ،والتنفيذية للدراسات العليا يف جامعة امللك سعود

ــــــى حصــــــول املتقــــــدمني  .1 العمــــــارة  م العمــــــراين أوالتخطــــــيط العمــــــراين أو التصــــــمي اتختصصــــــيف البكــــــالوريوس  شــــــهادةعل
ــــــةاألخــــــرى ذات العالأو أحــــــد التخصصــــــات اهلندســــــية ( 3.75بتقــــــدير ال يقــــــل عــــــن جيــــــد جــــــداً   بتقــــــدير ال يقــــــل  ق

 .( لاللتحاق ابلربانمج3.75عن جيد جداً  
 تقدمي مقرتح حبثي يف التخصص. .2
 مقابلة شخصية. اجتياز .3

 متطلبات احلصول على الدرجة 
 الدراسية خيار املقررات 
 .البحثمتضمنة مشروع  ( وحدة دراسية من مقررات املاجستري42أن جيتاز الطالب   .أ
  للربانمج:اهليكل العام 

 الدراسية خيار املقررات 
o   يتعلى النحو اآل البحثملشروع متضمنة ا( وحدة دراسية 42عدد الوحدات املطلوبة: 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات
 ( وحدة دراسية33  11 جباريةامقررات 
 ( وحدات دراسية6  2 اختياريةمقررات 

 دراسية( وحدات 3  1 مشروع البحث
 ( وحدة دراسية42) 14 اجملموع
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  للربانمجاخلطة الدراسية 
 املستوى األول 
 متطلب سابق عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3 3 التطوير العقاري لألرض تطع 503 1
  (0+3 3 متويل املشاريع العقارية مال 507 2
  (0+3 3 طرق ومناهج البحث ختط 541 3
  (0+3 3 (1مقرر اختياري   --- 4

  دراسية وحدة (12) اجملموع
 

  الثايناملستوى 
 متطلب سابق عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3 3 استخدامات األراضي والتشريعات العمرانية تطع 511 1
  (0+3 3 اإلحصاء يف إدارة األعمال كمي  502 2
  (0+3 3 التسويق العقاري تسق 509 3

  ( وحدات دراسية9) اجملموع
 

  املستوى الثالث 
 متطلب سابق عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3 3 العقارية األراضيختطيط  تطع 502 1
  (0+3 3 اجلدوى االقتصادية وتثمني امللكيات قصد 508 2
  (0+3 3 (عقاريالتطوير موضوع يف الحلقة عمل   تطع 548 3
  (0+3 3 يلعقار ا التطوير يفاستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية  تطع 506 4

  دراسية وحدة( 12) اجملموع
 

 املستوى الرابع 
 متطلب سابق عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3 3 العقارية امللكيات إدارة دار 510 1
  (0+3 3 (2  اختياريمقرر  --- 3
 تطع 548 ( وحدات دراسية3  مشروع البحث تطع 599 4

  ( وحدات دراسية9) اجملموع
 وحدة دراسية (42اإلمجايل: )
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 قائمة ابملقررات االختيارية 
o   وحدات دراسية.6 إبمجايل ( مقرر اختياري 2خيتار الطالب عدد ) 

 عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 (0+3 3 نظرايت التخطيطقراءات متقدمة يف  ختط 540 1
 (0+3 3 ختطيط النقل ختط 544 2
 (0+3 3 اإلسكان ختط 545 3
 (0+3 3 اإلدارة احلضرية ختط 546 4
 (0+3 3 نظرايت واتريخ التصميم العمراين تعم 560 5
 (0+3 3 ةالتصميم العمراين يف اجملتمع والبيئة احمللي تعم 563 6
 (0+3 3 التصميم العمراينتنسيق املواقع يف  تعم 565 7
 (0+3 3 التشكيل العمراين تعم 567 8
 (0+3 3 إدارة التشييد مهد 512 9
 (0+3 3 دعقود التشيي مهد 516 10
 (0+3 3 اهلندسة القيمية مهد 578 11
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  وصف املقررات 
 (0+3)3 العقارية األراضيختطيط  تطع 502

عهــــــا مســــــاحياً مــــــن رف بتــــــداءاكيفيــــــة ختطــــــيط األراضــــــي املزمــــــع تطويرهــــــا و ، أســــــتوديو تصــــــميم وختطــــــيطيتنــــــاول املقــــــرر 
 ىت وضــــــع الفكــــــرةرافيــــــاً حــــــلتحديــــــد حــــــدودها وتثبيــــــة ملكيتهــــــا حســــــب وذيقــــــة امللكيــــــة األصــــــلية ومــــــروراً بتهــــــذيبها طبوغ

 القابلة للتنفيذ. التخطيطية
 (0+3)3 التطوير العقاري لألرض تطع 503

ــــــــاول املقــــــــرر  ــــــــادئ تطــــــــوير األرض. يتن ــــــــداءً مب ــــــــةمــــــــن وضــــــــع الفكــــــــرة  ابت إبعــــــــداد  ومــــــــررواً  يميةالتصــــــــمأو  التخطيطي
ــــــةاالقتصــــــادية  اجلــــــدوى ــــــة العتمــــــاد الءات النظامومتابعــــــة مجيــــــع االجــــــرا التنفيذيــــــةواهنــــــاء مجيــــــع التصــــــاميم  األولي تصــــــاميم ي

 كات.ول وممتلواالنشاء والتعمري وحىت افتتاح املشروع وتشغيله وصيانته والتعامل معه كإدارة اص
 (0+3)3 ريلعقاار التطوي يفاستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية  تطع 506

 أنظمــــــةقــــــراءة واســــــتخدام ، و رييف التطــــــوير العقــــــا GISاالســــــتفادة مــــــن أنظمــــــة املعلومــــــات اجلغرافيــــــة يتنــــــاول املقــــــرر 
 يـــــــة ابملعلومـــــــاترض عمرانأقســـــــيمة  أصـــــــغراملعلومـــــــات اجلغرافيـــــــة يف توزيـــــــع االســـــــتخدامات العمرانيـــــــة  ـــــــا يف ذلـــــــك ربـــــــط 

 اجليواقتصادية اخلاصة هبا.
 (0+3)3 استخدامات األراضي والتشريعات العمرانية تطع 511

يــــــة مرانيــــــة والريفألراضــــــي العاســــــتخدامات األراضــــــي وضــــــوابط التطــــــوير واشــــــرتاطات التعمــــــري جلميــــــع ايتنــــــاول املقــــــرر 
 العمرانية.حسب استخداماهتا وبناًء على األنظمة والضوابط 

 (0+3)3 طرق ومناهج البحث ختط 541
راســـــية، د وتصـــــميم حالـــــة طـــــرق ومنـــــاهج حبـــــث أساســـــية  ريبيـــــة يف جمـــــاالت البحـــــث، مســـــ  ميـــــداين،يتنـــــاول املقـــــرر 

 .ائل التحليليةت، والوسمقارانت لطرق خمتلفة، تطبيق التقنيات يف انتقاء العينة واختيارها، مجع املعلوما
 (0+3)3 إدارة األعمال اإلحصاء يف كمي  502

توزيــــــع  –االختبــــــارات املبنيــــــة علــــــى البيــــــاانت املعــــــدودة  –التمثيــــــل الوصــــــفي  –مقدمــــــة يف اإلحصــــــاء يتنــــــاول املقــــــرر 
ليــــــل حت –اختبــــــار الفرضــــــيات  –فــــــرتات الثقــــــة  –التقــــــدير النقطــــــي. التقــــــدير البيــــــ   –االســــــتدالل اإلحصــــــائي  –املعاينــــــة 

 للتحليل اإلحصائي. SPSSدام برانمج استخ –االرتباط واالحندار 
 (0+3)3 متويل املشاريع العقارية مال 507

هتــــــا يف ســــــعودية ونظريا الســــــوق الللتمويــــــل. وســــــائل التمويــــــل العقــــــاري املتــــــوفرة يف املبــــــادئ األساســــــيةيتنــــــاول املقــــــرر 
 ة األجل.الدول األخرى  ا يف ذلك استعراض انواع قروض التطوير العقاري قصرية األجل وطويل
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 (0+3)3 وتثمني امللكياتاجلدوى االقتصادية  قصد 508
ـــــة فعليتنـــــاول املقـــــرر   قائمـــــة. وســـــائل يـــــة ملشـــــاريعمبـــــادئ إعـــــداد دراســـــات اجلـــــدوى االقتصـــــادية مـــــع اســـــتعراض ألمثل

اس لتثمـــــني علــــــى اســــــاشــــــاهبة و مثمــــــني علــــــى أســـــاس ســــــعر بيعـــــة التثمـــــني العقــــــاري املتعـــــارا عليهــــــا عامليـــــاً  ــــــا يف ذلـــــك الت
 ارية.والتثمني على اساس الدخل احلايل للملكية العقتكاليف املبىن او امللكية العقاري 

 (0+3)3 التسويق العقاري تسق 509
للمشــــــاريع  دأ التســـــويقمبــــــادئ التســـــويق بصـــــفة عامــــــة والتســـــويق العقـــــاري بصــــــفة خاصـــــة. كيـــــف يبــــــيتنـــــاول املقـــــرر 

ة لتســــــويق احلديثــــــتقنيــــــات او العقاريــــــة قبــــــل فــــــرتة زمنيــــــة كافيــــــة مــــــن االنشــــــاء الفعلــــــي للمشــــــروع. اســــــتعراض مجيــــــع وســــــائل 
 املستخدمة يف تسويق املشاريع العقارية.

 (0+3)3 إدارة امللكيات العقارية دار 510
 ـــــــا يف ذلـــــــك  ات املعروفـــــــةفروعهـــــــا وحســـــــب االســـــــتخدام جبميـــــــعمبـــــــادئ إدارة املمتلكـــــــات العقاريـــــــة يتنـــــــاول املقـــــــرر 

 لصناعية.ادارة امللكيات األساسية وهي: امللكيات السكنية وامللكيات التجارية وامللكيات ا
 (0+3)3 حلقة عمل )موضوع يف التطوير العقاري( تطع 548

ـــــــــل ا ـــــــــة اير العقـــــــــاري التطـــــــــو مشـــــــــروعات موضوعات/ يفلقضـــــــــااي واألفكـــــــــار الراهنـــــــــة املطروحـــــــــة اســـــــــتعراض وحتلي حمللي
ــــــك والعامليــــــة ــــــى .يف جمــــــال التخصــــــص احملرتفــــــنيو ستضــــــافة بعــــــ  املمارســــــني اب، وذل ــــــدة  رربات وأفكــــــاخــــــ التعــــــرا عل جدي
ل مـــــن خـــــال ر العقـــــاريالتطـــــوي قضـــــااي. طـــــرح احللـــــول واألفكـــــار اإلبداعيـــــة حلـــــل يف جمـــــال التطـــــوير العقـــــاري لتطبيـــــقممكنـــــة ا

 .جلسات عصف ذه 
 (0+3)3 البحثمشروع  تطع 599

ـــــــى االســـــــتفادة ممـــــــا  يهـــــــدا إىلحبـــــــث  ـــــــدرة الطالـــــــب عل ـــــــةمـــــــن  أكتســـــــبهتعزيـــــــز ق ج يف بـــــــرانمســـــــته خـــــــالل درا معرف
لـــــول يف شـــــكل ائج او حوجيـــــب ان يكـــــون للبحـــــث اهـــــداا واضـــــحة ومنهجيـــــة وحتليـــــل   نتـــــ .ماجســـــتري التطـــــوير العقـــــاري

 صفحة كحد اقصى. 40عن  البحثمشروع تطوير عقاري وجيب ان ال يزيد حجم 
 (0+3)3 قراءات متقدمة يف نظرايت التخطيط ختط 540

اإلطــــــــار  ضـــــــمن هغاايتــــــــأهـــــــداا التخطـــــــيط و  .العمـــــــراين والتخطــــــــيط يف التخطـــــــيطاملبـــــــادئ والنظـــــــرايت األساســــــــية 
ــــار تطــــوير التخصــــص .الفلســــفي للتخطــــيط ــــرت علــــى خي ــــيت أذ ــــهاشــــرعية وطبيعــــة الــــدور . الظــــروا ال ــــذي يؤدي التخطــــيط  ل
 .واملخطط يف اجملتمع

 (0+3)3 ختطيط النقل ختط 544
ات يف ذــــــري االســــــتثمار مرانيــــــة. أتلعالقــــــات بــــــني خطــــــوط ووســــــائل النقــــــل وممــــــرات البنيــــــة التحتيــــــة يف البيئــــــة العاحتليــــــل 

ـــــة  ـــــى الســـــلو  االنتقـــــايل التحتيـــــةجمـــــال النقـــــل والبني ـــــى  و العمـــــراين الشـــــكل ،مواقـــــع النشـــــاط العمـــــراين ،عل ألســـــر ا قـــــراراتعل
يــــــــة التحتيــــــــة، لنقــــــــل والبنشــــــــبكة اتطــــــــور قــــــــع الســــــــكن. اال اهــــــــات املســــــــتقبلية للعمــــــــران يف ضــــــــوء اختيــــــــار مو اب املتعلقــــــــة
 .املتكاملة رايضيةالعمرانية النماذج ال واستخدام
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 (0+3)3 اإلسكان ختط 545
ملرتبطــــــة اضــــــااي واملشــــــاكل ناقشــــــة القممبــــــادئ ونظــــــرايت اإلســــــكان العامليــــــة. دراســــــة وحتليــــــل الــــــربامج اإلســــــكانية يف اململكــــــة. 
يســــــر هــــــوم اإلســــــكان املســــــكن. مفبقطــــــاع اإلســــــكان وحتليلهــــــا. مفــــــاهيم اإلســــــكان وأ اطــــــه والعالقــــــة بــــــني دخــــــل األســــــرة ومتلــــــك امل
ــــــرامج اإلســــــكان ومشــــــاري ــــــة الالزمــــــة إل ــــــاز ب ــــــنظم التمويلي ــــــدخل، وال رياهتــــــا ق اإلســــــكان ومتغعه. أســــــواوقضــــــااي إســــــكان  ــــــدودي ال

صــــــميم وتطبيــــــق تبية يف ختطــــــيط، ركة الشـــــعوطــــــرق تقــــــدير االحتياجـــــات اإلســــــكانية يف املنــــــاطق القائمـــــة واملســــــتقبلية. املشــــــا وأنواعهـــــا،
 برامج اإلسكان ومتابعتها.

 (0+3)3 اإلدارة احلضرية ختط 546
ـــــــدول الغر اعلـــــــى  ـــــــارب  االطـــــــالعدراســـــــة دور نظـــــــم اإلدارة احلضـــــــرية يف تشـــــــكيل املـــــــدن وحتليلهـــــــا.  بيـــــــة يف هـــــــذا ل

ري لســـــــعودية، وتـــــــوفلعربيـــــــة اااجملـــــــال ابإلضـــــــافة إىل  ـــــــارب بعـــــــ  الـــــــدول الناميـــــــة. عـــــــرض السياســـــــة احلضـــــــرية يف اململكـــــــة 
س يف عمليـــــــــة يــــــــة الـــــــــرئيمقدمــــــــة عـــــــــن النظــــــــام اإلداري احلكـــــــــومي وعالقتــــــــه ابلتطـــــــــوير احلضــــــــري. دور املؤسســـــــــات احلكوم

 ومقارنتهـــــــــا مـــــــــع لتطبيقيـــــــــةارات التخطـــــــــيط ونظـــــــــام التخطـــــــــيط والضـــــــــوابط وإجراءاهتـــــــــا االتخطـــــــــيط والتنميـــــــــة. مراجعـــــــــة إلد
ـــــــث املبـــــــادرات  ـــــــى أرض الواقـــــــع مـــــــن حي ـــــــق هـــــــذه السياســـــــات عل أو التعامـــــــل  إلجيابيـــــــةااال اهـــــــات النظريـــــــة. دراســـــــة تطبي

 احلكومية.خالت وين للتدالسليب مع املخططات، والضوابط العمرانية، آلية الضوابط التخطيطية واإلطار القان
 (0+3)3 نظرايت واتريخ التصميم العمراين تعم 560

لتارخييـــــة عوامـــــل والقـــــوي اليشـــــمل ال فحـــــص كـــــل مـــــن الرتكيبـــــة احلاليـــــة للمـــــدن وكـــــذلك كيفيـــــة تغريهـــــا مســـــتقبالً.  وميتـــــد اجملـــــال
ــــــيت أذــــــرت يف تكــــــوين هــــــذه املــــــدن  تجيااالســــــرتاتي، اصــــــرةاين املع ــــــاذج مــــــن التحليــــــل احلضــــــري وأهــــــم نظــــــرايت التصــــــميم العمــــــر  ،ال

ــــــرحالت واو أعمــــــال الطــــــالب  علــــــىاحملاضــــــرات األساســــــية يــــــتم اســــــتكماهلا حبلقــــــات مناقشــــــة ترتكــــــز  املطبقــــــة. نيــــــة. لدراســــــات امليداال
 يم العمراين.قي للتصميتم االستعانة  تحدذني خارجيني ليقدموا ويشرحوا بع  من أعماهلم يف اجملال التطبيو 
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اصـــــــر ملفـــــــاهيم والعنالعمــــــراين. اعناصــــــر ومفـــــــردات البيئــــــة احملليـــــــة واجملتمــــــع احمللـــــــي وأتذــــــريهم علـــــــى عناصــــــر التصـــــــميم 
خاصـــــة  كــــز املـــــدن بصـــــفةي يف مرا الرئيســــية للتصـــــميم العمـــــراين والــــيت تشـــــكل املبـــــادئ األساســـــية للتطــــوير والتجديـــــد احلضـــــر 

الشخصـــــــية و الســـــــاحات، و وتعزيـــــــز حركـــــــة املشـــــــاة يف األمـــــــاكن العامـــــــة وتصـــــــميم شـــــــبكة الشـــــــوارع واألحيـــــــاء بصـــــــفة عامـــــــة 
ري املتبــــــادل حلرجــــــة.  التــــــ ذالكثافــــــات العمرانيــــــة للشــــــارع، واحتــــــواء الفراغــــــات، والكتــــــل واملبــــــاين الشــــــاهقة، وخــــــط املبــــــاين، وا

ســــــــه علــــــــى هويــــــــة وانعكا إلنســــــــاينمــــــــن جهــــــــة وبــــــــني الســــــــلو  ا يبــــــــني االعتبــــــــارات البيئيــــــــة وعــــــــادات وقــــــــيم اجملتمــــــــع احمللــــــــ
 ياجــــات احلاليـــــةجم االحتمشــــروعات التصــــميم العمــــراين مـــــن اجلهــــة األخــــرى، وذلــــك مـــــن خــــالل طــــرح أفكــــار عمرانيـــــة تــــرت 

 واملستقبلية للمجتمع احمللى وترسم صورته كمجتمع إسالمي عريب.
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واقــــــع ظـــــرايت تصـــــميم املناحلضـــــرية،  ونظرايتـــــه وتطبيقاتـــــه يف التصـــــميم علـــــى خمتلـــــف مســـــتوايت البيئـــــةمفـــــاهيم تنســـــيق املواقـــــع 
صـــــة، الفراغـــــات ، املبـــــاين اخلاب املوقـــــعوتطبيقاهتـــــا علـــــى النســـــيج العمـــــراين، عناصـــــر التصـــــميم العمـــــراين األساســـــية مثـــــل عالقـــــات تركيـــــ

ـــــــة وال ـــــــادين، املراكـــــــز التجاري ىن بقضـــــــااي االت دراســـــــية تعـــــــحـــــــاملقـــــــرر  فراغـــــــات العامـــــــة. ويتنـــــــاولاحلضـــــــرية املفتوحـــــــة، الســـــــاحات واملي
 حمللية.اعية واملناخية االجتما التصميم العمراين وتطبيقات أسس تنسيق املواقع، مع األخذ يف االعتبار معطيات البيئة
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ة، ماعيــــــــة، السياســــــــيرية  االجتابجملتمــــــــع والظــــــــروا احلضــــــــاحتليــــــــل التشــــــــكيل العمــــــــراين وأ اطــــــــه مــــــــع الرتكيــــــــز علــــــــى عالقتــــــــه 

 والتقنيـــــــة املوقــــــع اجلغـــــــرايفو لثقافيـــــــة واالقتصــــــادية( ويلقـــــــي الضـــــــوء علــــــى التطـــــــور التـــــــارخيي للمســــــتوطنات، مـــــــع الرتكيـــــــز علــــــى القـــــــوى ا
بطريقـــــــة ب ويتعـــــــرا الطـــــــال وأتذـــــــري ذلـــــــك علـــــــى التطـــــــور والنمـــــــو العمـــــــراين ألنـــــــواع املســـــــتوطنات مـــــــن حيـــــــث الشـــــــكل والفراغـــــــات.

ميم ني خيــــــــارات التصــــــــبــــــــلعالقــــــــات فاحصــــــــة علــــــــى املالمــــــــ  الفراغيــــــــة للمســــــــتوايت العمرانيــــــــة املختلفــــــــة، كمــــــــا يتطــــــــرق املقــــــــرر إىل ا
 ملثايل.اوالتخطيط العمراين والعالقات البشرية والفراغات من أجل الوصول إىل الشكل العمراين 
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يــــــــاس قق املقـــــــرر إىل ئية. ويتطـــــــر ملســـــــؤوليات اإلدارة املتوســـــــطة والعليـــــــا للمشـــــــاريع اإلنشـــــــادراســـــــة متقدمـــــــة وحتليليـــــــة 

لــــــى عوقــــــع، احلفــــــا  ل عمــــــل املوحتســــــني اإلنتاجيــــــة يف موقــــــع العمــــــل ويف املكتــــــب، وإىل متويــــــل املشــــــاريع. والســــــالمة خــــــال
ير رفــــــع كفــــــاءة مــــــد مــــــن أجــــــل كاجلــــــودة وطــــــرق الفحــــــص، إضــــــافة إىل اإلملــــــام ابلنــــــواحي القانونيــــــة للعقــــــود اإلنشــــــائية وذلــــــ

 املشروع.
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مي تقـــــد الفنيـــــة،ات واملواصـــــف هـــــذا املقـــــرر علـــــى أنـــــواع وطـــــرق اختيـــــار العقـــــود اإلنشـــــائية وضـــــع الشـــــروط العامـــــة حيـــــوي
نـــــواحي إضـــــافة إىل ال التـــــ مني العطـــــاءات، ترســـــية املشـــــروع وإدارة عقـــــود التشـــــييد، وصـــــف املســـــؤولية القانونيـــــة، شـــــرح صـــــك

 القانونية األخرى املتعلقة ابملشاريع اإلنشائية.
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ــــــــة. اإلبــــــــداع. مقا القيمــــــــة.املــــــــدخل إىل مفهــــــــوم   ســــــــة القيميــــــــة مــــــــعرنــــــــة اهلندمفهــــــــوم األداء الــــــــوظيفي ابلطــــــــرق التخطيطي
 .والتطبيقنظرايت التحكم يف التكلفة وتقدير كلفة العمر. التنظيم 

 


