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  املقررات والرسالةخيار 
o ( وحدات للرسالة.6( وحدة دراسية إضافة إىل )31عدد الوحدات املطلوبة ) 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات
 ( وحدة دراسية31) 10 مقررات إجبارية

 ( وحدات دراسية6) 1 الرسالة

 ( وحدات دراسية للرسالة6( وحدات دراسية )31) 12 اجملموع

 اخلطة الدراسية للربانمج 
 

 املستوى األول 
 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

 وحدات دراسية (9) اجملموع
 

  الثايناملستوى 
 عدد الوحدات مسمى املقرر ورمزهرقم املقرر  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 
 عدد الوحدات مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 (0+3)3 ختطيط األراضى العقارية تطع 502 1
 (0+3)3 اجلدوى االقتصادية وتثمني امللكيات قصد 508 2
 وحدة دراسية إعداد خطة البحث تطع 598 3
 (0+3)3 رىلعقااير استخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية ىف التطو  تطع 506 4

 ( وحدات دراسية10) اجملموع
 

 املستوى الرابع 
 عدد الوحدات مسمى املقرر ورمزه رقم املقرر م
 (0+3)3 إدارة امللكيات العقارية دار 510 1
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 ( وحدات دراسية6)  الرسالة تطع 600 2
 ( وحدات للرسالة6( وحدة دراسية + )31اإلمجايل: )

 
 
 
 
 
  وصف املقررات 

 (0+3)3 العقارية األراضيختطيط  تطع 502
رفعهـــــا مســـــاحيا   مـــــ  ابتـــــداء كيفيـــــة ختطـــــيط األراضـــــي امل مـــــع تطويرهـــــاو ، أســـــتوديو تصـــــمي  وختطـــــيطيتنـــــاول املقـــــرر 

ة حـــــ  وضــــــع الفكــــــر  وغرافيــــــا  لتحديـــــد حــــــدودها وتثبيـــــي ملكيتهــــــا حســـــا وبيقــــــة امللكيــــــة األ ـــــلية ومــــــرورا  بتهـــــ يبها طب
 القابلة للتنفي . التخطيطية
 (0+3)3 التطوير العقاري لألرض تطع 503

ـــــــاد  تطـــــــوير األرض. يتنـــــــاول املقـــــــرر  ـــــــداءمب ـــــــةمـــــــ  وضـــــــع الفكـــــــرة  ابت  إبعـــــــداد  ومـــــــرروا   يميةالتصـــــــمأو  التخطيطي
ـــــع التصـــــامي   األوليـــــةاجلـــــدوى االقتصـــــادية  ـــــع اال ـــــ التنفي يـــــةواهنـــــاء لي لتصـــــامي  اميـــــة العتمـــــاد اراءات النظومتابعـــــة لي

 لكات. ول وممتاواالنشاء والتعمري وح  افتتاح املشروع وتشغيله و يانته والتعامل معه كإدارة 
 (0+3)3 ريلعقاار التطوي يفاستخدام أنظمة املعلومات اجلغرافية  تطع 506

 أنظمـــــةقـــــراءة واســـــتخدام ، و ارييف التطـــــوير العقـــــ GISاالســـــتفادة مـــــ  أنظمـــــة املعلومـــــات اجلغرافيـــــة يتنـــــاول املقـــــرر 
ــــــ  ربــــــط ا ــــــغر قســــــي مــــــات مرانيــــــة  ملعلو مة أرض عاملعلومــــــات اجلغرافيــــــة يف توايــــــع االســــــتخدامات العمرانيــــــة  ــــــا يف  ل

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

عمرانيـــــــــة ألراضـــــــــي الااســـــــــتخدامات األراضـــــــــي وضـــــــــوابط التطـــــــــوير وا ـــــــــ اطات التعمـــــــــري جلميـــــــــع يتنـــــــــاول املقـــــــــرر 
 .األنظمة والضوابط العمرانيةوالريفية حسا استخداماهتا وبناء  على 

 وحدة دراسية إعداد خطة البحث تطع 598
 –الدراســــــــة رضـــــــيات ف –واضـــــــحة ملشـــــــكلة البحـــــــث وأهدافـــــــه   ـــــــياغة دقيقـــــــة -تصـــــــور مبـــــــد ي خلطـــــــة البحـــــــث 

 منـهج حبـثي.
 ( وحدات دراسية6)  الرسالة تطع 600

 عقاري.تطوير الرسالة ما ستري حسا ا  اطات الال حة املوحدة للدراسات العليا يف جماالت ال
 (0+3)3 طرق ومناهج البحث ختط 541
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ـــــــاول املقـــــــرر  ـــــــداييتن الـــــــة ح، وتصـــــــمي  طـــــــرق ومنـــــــاهج حبـــــــث أساســـــــية اريبيـــــــة يف جمـــــــاالت البحـــــــث، مســـــــ  مي
ـــــــــات يف انتقـــــــــاء العينـــــــــة واختيارهـــــــــا، لـــــــــ مـــــــــات، والوســـــــــا ل ع املعلو دراســـــــــية، مقـــــــــاريت لطـــــــــرق قتلفـــــــــة، تطبيـــــــــق التقني

 التحليلية. 
 (0+3)3 اإلحصاء يف إدارة األعمال كمي  502

 –االختبــــــــارات املبنيــــــــة علـــــــى البيــــــــايت املعــــــــدودة  –التمثيــــــــل الو ـــــــفي  –مقدمـــــــة يف اإلحصــــــــاء يتنـــــــاول املقــــــــرر 
اختبــــــار الفرضــــــيات  –فــــــ ات الثقــــــة  –التقــــــدير النقطــــــي. التقــــــدير البيــــــ   –االســــــتدالل اإلحصــــــا ي  –توايــــــع املعاينــــــة 

 للتحليل اإلحصا ي. SPSSاستخدام بريمج  –حتليل االرتباط واالحندار  –
 (0+3)3 متويل املشاريع العقارية مال 507

رياهتــــــا الســــــعودية ونظ يف الســــــوق املبــــــاد   األساســــــية للتمويــــــل. وســــــا ل التمويــــــل العقــــــاري املتــــــوفرةيتنــــــاول املقــــــرر 
  ل.طويلة األو يف الدول األخرى  ا يف  ل  استعراض انواع قروض التطوير العقاري قصرية األ ل 

 (0+3)3 امللكياتاجلدوى االقتصادية وتثمني  قصد 508
ـــــــاول املقـــــــرر  ـــــــة فعيتن ـــــــاد  إعـــــــداد دراســـــــات اجلـــــــدوى االقتصـــــــادية مـــــــع اســـــــتعراض ألمثل ـــــــة ملشـــــــار مب يع قا مـــــــة. لي

ــــ  التثمــــني علــــى أســــا  ســــ ــــا   ــــا يف  ل  علــــى شــــاهبة و التثمــــنيمعر بيعــــة وســــا ل التثمــــني العقــــاري املتعــــارا عليهــــا عاملي
 رية.ية العقاعلى اسا  الدخل احلايل للملك اسا  تكاليف املبىن او امللكية العقاري والتثمني

 (0+3)3 التسويق العقاري تسق 509
يق للمشـــــاريع بـــــدأ التســـــو مبـــــاد  التســـــويق بصـــــفة عامـــــة والتســـــويق العقـــــاري بصـــــفة خا ـــــة. كيـــــف ييتنــــاول املقـــــرر 

ـــــع وســـــا  ـــــة مـــــ  االنشـــــاء الفعلـــــي للمشـــــروع. اســـــتعراض لي ـــــة كافي ـــــ ة امني ـــــل ف ـــــاالعقاريـــــة قب ـــــة التســـــويق احلدت ل وتقني يث
 املستخدمة يف تسويق املشاريع العقارية.

 (0+3)3 إدارة امللكيات العقارية دار 510
 فــــــة  ــــــا يف  لــــــ مات املعرو فروعهــــــا وحســــــا االســــــتخدا جبميــــــعمبــــــاد  إدارة املمتلكــــــات العقاريــــــة يتنــــــاول املقــــــرر 

 ة.الصناعي ادارة امللكيات األساسية وهي: امللكيات السكنية وامللكيات التجارية وامللكيات

 
 
 

 
 
 
 
 


