
التعليم والتطوير

المقدمة



التعليم والتطويرمقدمة 

ة وفهم مجاالت يهدف التعليم والتطوير لتوفير املواد التي قد يحتاجها املطورون لدراس
وإدارة مختلفة ضمن التطوير العقاري، مثل التسويق في مجال التطوير العقاري 

.املرافق املشتركة

هدف التعليم والتطوير

أقسام، قسم الدورات التعليمية لدى الوزارة واملعهد العقاري 3تشمل هذه الفقرة 
منشورات السعودي، وقسم ألبرز البرامج األكاديمية املتوفرة في اململكة، وقسم لل

.واملقاالت العلمية

وصف التعليم والتطوير

طوير العقاري ليتواكب املطور مع بيئة العمل املتغيرة يجب عليه فهم جميع أنشطة الت
.ةوكيفية االرتقاء بهذه األعمال بما يتماش ى مع أحدث وأبرز املعايير العاملي

أهمية التعليم والتطوير للمطور 
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حقيبة أدوات 
املطور العقاري 

التعليم
والتطوير

البناءأساليب
الحديثة

النموذج
التشغيلي

رحلة املطور 
العقاري 

األنظمة والتشريعات

األسئلة
الشائعة

إطار
تميز املطور 

1

2

3

4

5

6

7



اديمية أو ناسبه الكتساب املعرفة من دورات تعليمية أو برامج أكتي تالليةيتمكن املطور من اختيار اآلسوف 
منشورات

دورات تعليمية

وزارة الشؤون البلدية والقروية 1.
واالسكان

ر الشهادة التمهيدية في التطوي•
العقاري 

املعهد العقاري السعودي2.
(متقدمة)شهادة التطوير العقاري •
اختياريةدورات •

برامج أكاديمية

طاعبمجاالت قبرامج ماجيستر مرتبطة 
ي التطوير العقاري من أبرز الجامعات ف

.  اململكة العربية السعودية

ومقاالت علميةمنشورات 

مية مقاالت وتقارير وأبحاث محلية وإقلي
وعاملية ذات فائدة بمجال التطوير 

.العقاري 
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نتوفر كل من الوزارة واملعهد العقاري السعودي دورات تدريبية تستهدف رفع قدرات املطورين العقاريي

الرجوع

املعهد العقاري السعودي

شهادة التطوير العقاري 
(متقدمة)

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

الشهادة التمهيدية في التطوير 
العقاري 

الدورات االختيارية

190

برامج أكاديمية6.2

يةمنشورات تثقيف6.3

دورات تعليمية6.1



وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانتقدم من قبل الشهادة التمهيدية في التطوير العقاري 

الشهادة التمهيدية في التطوير 
العقاري 

كنية بما ال تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان على رفع نسبة التملك للوحدات الس
وذلك من خالل استحداثها للبرامج واللوائح . 2030من نسبة السكان بحلول عام % 70يقل عن 

ع املستهدفة، املحفزة للقطاعين العام والخاص، وعلى تيسير الحصول على مسكن لفئات املجتم
ز املعروض وتهدف الوزارة لتحفي. وتقديم حلول تمويلية وادخارية مالئمة للباحثين عن مسكن

ي القطاع العقاري، ورفع االنتاجية لتوفير املنتجات السكنية، وتحفيز تطويرها على أراض 
.الخاص، واألراض ي الخاضعة لرسوم األراض ي البيضاء

الرجوع
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برامج أكاديمية6.2

يةمنشورات تثقيف6.3

دورات تعليمية6.1



مقدمة في
إطار التميز

وظائف األساسية لدى إطار تميز الطور العقاري الشهادة التمهيدية في التطوير العقاري مرتبطة ب

وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان

الشهادة التمهيدية في التطوير العقاري 

الرجوع

مقدمة في
تطوير األعمال

مقدمة في
إدارة التصاميم

مقدمة في
عتنفيذ املشاري

مقدمة في
التسويق

مقدمة في
املبيعات

مقدمة في
إدارة املجتمعات
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برامج أكاديمية6.2

يةمنشورات تثقيف6.3

دورات تعليمية6.1



 (7/1)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة
ةوظيفلكلاالساسيةواالنشطةالوظائفومجموعاتهيكلته،تمتكيفالعقاري؛املطور تميزبإطارالتعريف•
طاراإل هذامناالستفادةوكيفية.وظيفةكلضمنأبعادالتوصيفمنُبعدكلفياملضمنةاملكوناتاستعراض•

N/Aالرابط

محاور الدورة

عقاري إلطار تميز املطور الالتعريف بالوظائف االساسية •
ور العقاري التعريف بالوظائف الستراتيجية الطار تميز املط•
قاري التعريف بالوظائف املساندة الطار تميز املطور الع•

أبعاد تصنيف املكونات داخل كل وظيفة بناًء على ثالث•
، االعمال تطوير: التعريف باملكونات االساسية لكل وظيفة•

يعات و ، املب، التسويق، تنفيذ املشاريع ادارة التصاميم 
تادارة املجتمعا

التعريف باالنشطة الخاصة لكل وظيفة•
تفصيل الوظائف االستراتيجية واملساندة•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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مقدمة في 
إطار التميز



 (7/2)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

شركاتتعيينناملطوريبامكانحيثاملاليوالتحليلالجدوى دراساتمثلالنشطةالشاملةاألعمالتطويرظيفةبو التعريف•
والفرصالجدوى دراساتمثلالرئيسيةباألنشطةللقياممعينةجوانبفيمتخصصة

األعمالتطويروظيفةضمنرئيسًيامكوًنا12بالتعريف•
األعمالتطويربوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة8بالتعريف•
التطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

ألنشطة الرئيسية للوظيفةالتعريف با•
تحديد مصادر الفرص وفرزها وتقييمها •
تنظيم شراكة وتحديد فرص •
تحليل تمويل املشاريع •
مراقبة املشروع •
التخطيط املرحلي ووضع خطة االطالق املبيعات •

إدارة الوحدات املتوفرة•
تحليل تسعير املشروع•
إدارة الئحة او نظام الفرص•
التعريف بسلسلة القيمة لألنشطة•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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ير مقدمة في تطو 
األعمال



 (7/3)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

التفصيليةاتوالتصميمالرئيس ياملخططتطويرمثلأنشطةتشملأساسيةوظيفةكالتصاميمإدارةظيفةبو التعريف•
 وتتموالتخطيطية

ً
تصاميماستشاري توظيفطريقعنعادة

أبعاد3علىاملنقسمةالتصاميمإدارةوظيفةضمنرئيسًيامكونا9بالتعريف•
التصاميمإدارةبوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة7بالتعريف•
خطواتعدةخاللمنالتطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

تطوير موجز وفكرة التصميم•
تخطيط مراحل التصميم•
إدارة األفكار املبدئية للتصميم •
اإلشراف على إعداد وتطوير التصاميم التخطيطية •

والتفصيلية
ات إعداد كافة الوثائق واملخططات ملتطلبات املناقص•

إدارة تنفيذ التصاميم واألشراف عليها•
إدارة وثائق وملفات قسم التصاميم•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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مقدمة في إدارة 
التصاميم



 (7/4)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

توظيفيتمماعادةو .البناءمقاوليخاللمنأغلبهاينفذأنشطةتشملأساسيةوظيفةوهياملشاريعتنفيذظيفةبو التعريف•
داخليفريقخاللمنأدارتهويتماالنشاءقيداملواقععلىواإلشرافاملشروعإدارةفياستشاريين

أبعاد3مكونا رئيسًيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على 11التعريف ب•
التصاميمإدارةبوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة8بالتعريف•
خطواتعدةخاللمنالتطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

مسح املواقع•
إدارة املشتريات•
إدارة العقود•
إدارة املشاريع•
إدارة مراقبة التكاليف•
إدارة مراقبة الجودة•

إدارة بدء التشغيل والتسليم•
إدارة تنظيم الوثائق واملخططات•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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يذ مقدمة في تنف
املشاريع



 (7/5)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

 تنفيذهايتمأنشطةتشملأساسيةكوظيفةالتسويقظيفةبو التعريف•
ً
التسويقتوكاال معبالتعاون داخلًياعادة

أبعاد3مكونا رئيسًيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على 14التعريف ب•
التصاميمإدارةبوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة11بالتعريف•
خطواتعدةخاللمنالتطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

وضع خطط التسويق•
إدارة العمالء املحتملين•
إدارة العالمات التجارية•
اإلعالن والتخطيط اإلعالمي•
إدارة التسويق الرقمي•
إدارة الحمالت•

إدارة العالقات العامة•
إدارة املناسبات•
مراقبة فاعلية التسويق•
تحليل العمالء والسوق •
إعداد املواد التسويقية•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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مقدمة في
التسويق



 (7/6)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

الشركةمنمبيعاتموظفيمنمزيجعبرعادةتنفيذهايتمأنشطةتشملأساسيةكوظيفةالتسويقظيفةبو التعريف•
الخارجيينالوسطاءمنبشبكةمدعومين

أبعاد3علىاملنقسمةالتسويقوظيفةضمنرئيسًيامكونا14بالتعريف•
إدارةبوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة11بالتعريف•
خطواتعدةخاللمنالتطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

تخطيط إطالق املبيعات•
استحواذ وإدارة الوسطاء•
إدارة العمالء املحتملين•
العروض وترويج املبيعات•
إدارة العالقات املصرفية والقروض•
إدارة قنوات البيع على اإلنترنت•

إدارة قنوات املبيعات الفعلية•
ادارة الوحدات املتوفرة•
تحليل اتجاهات أداء املبيعات•
تحليل العمالء وتكوين الرؤى•
إدارة البرامج التدريبية حول املبيعات•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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مقدمة في
املبيعات



 (7/7)ور العقاري وظائف األساسية لدى إطار تميز الطبتفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة 

وصف الدورة

واملتكاملين،بارالكاملطورينحالةفيداخليةتكون ماعادةأنشطةتشملأساسيةوظيفةكاملجتمعاتإدارةظيفةبو التعريف•
املقاول منمهاواستال املشاريعاستكمالبعداملرحلةهذهتبدأوعادةمتخصصة،شركاتمعالتعاقديتماألصغروللمطورين
للمالكوتسليمها

أبعاد3مكونا رئيسًيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على 21التعريف ب•
التصاميمإدارةبوظيفةالخاصةأساسيةأنشطة9بالتعريف•
خطواتعدةخاللمنالتطبيقوكيفيةنشاطكلإلستراتيجيةوشاملمفصلشرح•

N/Aالرابط

محاور الدورة

تخطيط إطالق املبيعات•
استحواذ وإدارة الوسطاء•
إدارة العمالء املحتملين•
العروض وترويج املبيعات•
إدارة العالقات املصرفية والقروض•
إدارة قنوات البيع على اإلنترنت•

إدارة قنوات املبيعات الفعلية•
ادارة الوحدات املتوفرة•
تحليل اتجاهات أداء املبيعات•
تحليل العمالء وتكوين الرؤى•
إدارة البرامج التدريبية حول املبيعات•

فيديو تعريفي مسجل آلية التقديم
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إدارة مقدمة في
املجتمعات



دورات التدريبية املتوفرة لدى املعهد العقاري السعودي

الدورات االختيارية املساندة

قيق رؤية م، وُيعتبر أحد املبادرات التي أطلقتها وزارة اإلسكان لتح2017تم تدشين املعهد في عام 
.ملكةاململكة بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في امل

قطاع هو معهد متخصص في نشر أفضل املمارسات العاملية في الاملعهد العقاري السعودي
والتأهيل العقاري ويعتبر الذراع األكاديمي للهيئة العامة للعقار، ويختص بتوفير التدريب

نهم من دخول للمهنيين املمارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات احترافية تمك
.سوق العمل بكفاءة عالية

الرجوع

(متقدمة)شهادة التطوير العقاري 
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برامج أكاديمية6.2

يةمنشورات تثقيف6.3

دورات تعليمية6.1



من املعهد العقاري السعودي( متقدمة)تطوير  مسار تدريبي بمسمى شهادة التطوير العقاري تم 

(مةمتقد)شهادة التطوير العقاري 

إدارة التصاميم تطوير األعمال

إدارة املجتمعاتاملبيعات التسويق

تنفيذ املشاريع

املعهد العقاري السعودي

(متقدمة)شهادة التطوير العقاري 

برامج أكاديمية6.2

يةمنشورات تثقيف6.3

الرجوع

:التميزدورات تفصيلية لتغطية كافة الوظائف االساسية الطار6تتكون الشهادة من 

دورات تعليمية6.1
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يمن املعهد العقاري السعودتم تحديد الدورات االختيارية املتوفرة

الدورات املتوفرة

إدارة األصول العقارية العقود العقاريةإدارة 

مقدمة في اإلدارة املالية العقاريةالتمويل العقاري 
لى التطوير العقاري ملشاريع البيع ع

الخارطة 

مقدمة في جمعية مالك  افقمقدمة في  إدارة املر

التسويق العقاري  مدير عقار مشترك املخاطر العقاريةإدارة 

افقاساسيات  إدارة املر

التسويق العقاري االلكتروني

مقدمة في التسويق العقاري  مهارات التفاوض والتواصل العقاري 

املعهد العقاري السعودي

الدورات االختيارية املساندة

برامج أكاديمية

ةمنشورات تثقيفي

الرجوع

دورات تعليمية
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جامعات محلية3جمعنا لكم برامج ماجستير من 

جامعة امللك عبدالعزيزجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل جامعة امللك سعود

الرجوع
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ةمنشورات تثقيفي6.3

دورات تعليمية6.1

برامج أكاديمية6.2



برامج املاجستير لدى جامعة امللك سعود

ماجستير في 
العمارة وعلوم 

البناء

ميم ماجستير التص
العمراني

ماجستير 
التخطيط 
العمراني

ير ماجستير التطو 
العقاري  جامعة امللك سعود

الرجوع
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ةمنشورات تثقيفي6.3

دورات تعليمية6.1

برامج أكاديمية6.2



برامج املاجستير لدى جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

وم ماجستير في عل
البناء

ماجستير إدارة 
هندسة التشييد

ماجستير في 
العمارة

الرجوع
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ةمنشورات تثقيفي6.3

دورات تعليمية6.1

برامج أكاديمية6.2



برامج املاجستير لدى جامعة امللك عبدالعزيز

ةمنشورات تثقيفي6.3

دورات تعليمية6.1

جامعة امللك عبدالعزيز

ماجستير العمارة

ماجستير  
التخطيط 
الحضري 
واالقليمي

الرجوع

برامج أكاديمية6.2
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االت العلمية التي باالضافة الى الدورات والبرامج التدريبية، يمكن للمطور البحث في صفحة خاصة باملنشورات واملق
قد تكون ذو  قيمة مضافة في اكتساب املعرفة

برامج أكاديمية6.2

دورات تعليمية6.1

منشورات6.3

الرجوع

منشورات ومقاالت علمية

...

ناء التطوير العقاري ومواد الب:اسم امللف
املستخدمة

24.6KB: حجم امللف

ي األثر على التطوير العقار :اسم امللف

ات باستخدام نظام تخطيط موارد املؤسس
24.6KB: حجم امللف

تأثير استخدام أدوات :اسم امللف
التسويق املبتكرة على أداء الشركات

24.6KB: حجم امللف
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(14/1)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تنفيذ املشاريع

إدارة العقود العقارية

.العقاريةالعقودبإدارةالخاصةوالعمليةالنظامية،األصول بشأناملتدربينمهاراتتنميةإلىالتدريبيةالحقيبةهذهتهدف

N/A

N/A

التعريف بالقطاع العقاري السعودي•
الوقوف على أهم املفاهيم املتصلة بالعقود العقارية•
مناقشة التكييف القانوني السليم للعقد العقاري •
الوقوف على طبيعة مهام إدارة العقود العقارية•

التدريب على املهارات الفنية والصياغة القانونية•

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع

عن ُبعد
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(14/2)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تطوير األعمال

إدارة األصول العقارية

.التنظيميالهرممنوموقعهالعقاري،والتطويراالستثمارمنظومةضمنالعقاريةاألصول مديردور حول شموليةنظرةإعطاءإلىالدورةتهدف

فهم دور مدير األصول والفروقات•
بناء فريق إلدارة األصول العقارية وإدارته•
تعريف إدارة أصحاب املصلحة•
تحديد القدرات والكفاءات لبناء الفريق•
ة األصول تعريف عملية الشراء التنظيمي، وعالقتها بإدار •

العقارية
ومتابعة ،RFPالقدرة على صياغة طلب تقديم عطاءات •

عملية استالم العطاءات وفحصها
بناء نموذج العمل التجاري •
ع التخطيط االستراتيجي لألصول العقارية، ووض•

األهداف، وترجمتها لخطط تنفيذية
ل، تعريف املخاطر على مستوى املنظمة ووحدات العم•

ووضع خطط ملعالجتها
فهم املعايير الدولية ذات العالقة بإدارة األصول •

العقارية

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(14/3)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

إدارة املجتمعات

اساسيات ادارة املرافق

.املرافقإدارةجالمفيللعملمعتمدةشهادةنيلباتجاهاألولىالخطوةالدورةهذهوتعتبر.بهاوالتوعيةاملرافقمديرمهنةجوانبلجميعاملعرفيةاألسسلبناءالدورةتهدف

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=4&subCats=(12)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

أيام3

األموال االحتياطية•
مقدمة إلدارة املرافق•
تسليم الخدمات•
دورة حياة األصول •

أدوات وأنظمة الصيانة•
الصيانة املستدامة•
إدارة األزمات والكوارث•

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/4)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تطوير األعمال

التطوير العقاري ملشاريع البيع على الخارطة

وتمكينهملهمالالزمةراتواملهااملعارفبجميعالخارطةعلىالبيعمجالفيالعامليناملطورينوتأهيلالخارطة،علىالبيعبرنامجوأحكامتعليماتأهمإيضاحإلىالدورةهذهتهدف
.لذلكلالزمةواملستنداتالتراخيصمنحبمتطلباتوتعريفهمالخارطة،علىالبيعمجالفيالعملمن

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=7&subCats=(17)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

أيام5

التعرف على نظام البيع على الخارطة•
معرفة الشروط واملتطلبات الالزمة ملنح التراخيص وكيفية تجهيز املستندات الالزمة للتراخيص•
األطراف املسؤولة باملشروع ومسؤولية كل طرف•

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/5)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تطوير األعمال

التمويل العقاري 

مناملرافقةاملستنداتواملدونةالبياناتدراسةبعداملمكنةالحلول أفضللتوفيراإلسكانوزارةوالعقاري التنميةصندوق ملستفيديالخدماتافضللتقديماملتدربتأهيل
.وسهولةيسربكلالعقاري القرضبرنامجعلىاملواطنليحصلالتمويليةالجهاتمعالعقباتكافةتذليلللمتدربيتسنىحتىالطلبمقدم

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=8&subCats=&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

أيام4

مقدمة في التمويل العقاري •
هياكل التمويل العقاري •
انظمة و لوائح التمويل العقاري •
منتجات الصندوق العقاري •

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/6)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تطوير األعمال

مقدمة في اإلدارة املالية العقارية

تمويليةقراراتمنبهايرتبطوماوتحليلها،املاليةوالقوائماملحاسبي،النظامإلىالتعرفخاللمنالعقاريةاملاليةاإلدارةمجالفياملتدربينمهاراتلتنميةالدورةهذهتهدف
العقاري املجالفيواستثمارية

التعرف إلى املفاهيم املحاسبية املالية، وما يرتبط منها بالعقار•
فهم الدورة املحاسبية ومعادلة امليزانية•
قراءة القوائم املالية وتفسيرها•
التحليل املالي للقوائم املالية كأساس لصنع القرارات االقتصادية•

التعرف إلى مفاهيم اإلدارة املالية ووظائفها األساسية•
تخدامها بنجاح تحويل املفاهيم املالية واملحاسبية إلى أدوات صنع القرار التي يمكن اس•

كل يوم
معرفة كيفية تقييم املشروعات االستثمارية وربطها بالعقار•

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(5614)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

تطوير األعمال

إدارة املخاطر العقارية

.وتقييمهاوتحليلهاالعقاريةاملخاطررصدفياملتدربينمهاراتتنمية

مفهوم املخاطر•
تحديد مصادر املخاطر العقارية•
بمراحل إدارة املخاطر العقارية•
تطبيق خطوات إدارة املخاطر العقارية•

وضع خطة إلدارة املخاطر وتنفيذها•

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(14/8)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

إدارة املجتمعات

مدير عقار

ك و ة جتهدف هذه الدورة لبناء املعرفة األساسية والتوعية وإكساب املشاركين باملعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية قدراتهم في إدار 
ّ
ال
ُ
سوف نتعرف من خالل هذا معية امل

تي تخص جمعية القواعد واللوائح الن و البرنامج على املفاهيم األساسية وعلى إطار العمل لجمعية املالك وأنواع جمعيات املالك وأدوار مديري الجمعية، مع التعرف على القواني
ويل، وسوف تكتسب صندوق التمارةاملالك، وهيكلية ومسؤوليات جمعية املالك، واألخالقيات التي يجب أن تتوفر فيهم، وكيف يتم إدارة اجتماعات جمعية املالك، وكيف يتم إد

طلوب توافرها في لصحة املهنية املوامهارات مختلفة منها إعداد التقارير املالية، وإدارة املخاطر، والتخطيط للصيانة، وإدارة االتصال ، وسوف تتعرف على اشتراطات السالمة
ك

ّ
.جمعية املال

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=4&subCats=(11)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

أيام3

مقدمة عن إدارة جمعية املالك•
القوانين والقواعد واألنظمة•
الجمعية العامة ومجلس إدارة جمعية املالك•
جمعية املالك التعريف والرسالة والغرض•

قوانين وقواعد ولوائح جمعية املالك•
إدارة االتصال والتفاوض وفض النزاعات•
أخالقيات مهنية إلدارة الجمعية•

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/9)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

التسويق

التسويق العقاري 

لوضعوالعاملية،املحليةاملمارساتأفضلعلىبناءوتأهليهمالسعوديللشباباملهنيةالقدراتبناءخاللمنالسعوديالعقاري السوق وتنظيملتطويركبيرةمواتيةفرصةهناك
.املرجوةاألهدافلتحقيقاملتوقعةاملدةمنتطيلاوتضعفقدعوائقهناكولكن.وتنويعهاالقتصادتنميةفيتساهمجديدةخدميةلقطاعاتاألساس
بشكلللعملاملمارسينمنركثييحتاجهواساسياتعلملهالعقاري التسويق،القطاعفياملمارسينمنكثيرعليهويعتمدالعقاري السوق فيأساسيةركيزةيعدالعقاري التسويق

ال .العقاري التسويقفيالتأهيلمستوى رفعفيستساهمالتياألساسياتتلكإيجادفييساعداملشروعوهذاالسوق،فيفعَّ

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=15&subCats=(19)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

أيام4

التسويق والتسويق العقاري •
دراسة السوق العقاري •
سلوك املستهلك العقاري •
املنتجات العقارية•

تسعير املنتجات العقارية•
ترويج املنتجات العقارية•
البيع الشخص ي•
التسويق االلكتروني•

قوانين العقار•
اخالقيات املسوق العقاري •

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع

216

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=15&subCats=(19)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=


(14/10)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

التسويق

التسويق العقاري االلكتروني

.بنجاحلكترونياالالعقاري التسويقعمليةليقودااللكترونيالعقاري التسويقمجالفيالالزمةواملهاراتاملعارفبأهماملتدرباكسابالىالتدريبيةالدورةهذهتهدف

التعرف على مفهوم التسويق العقاري اإللكتروني•
استخدام إستراتيجيات التسويق اإللكتروني العقاري •
تميز العالقة بين املواقع اإللكترونية وعرض املنتجات العقارية•
معرفة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التسويق العقاري •

أن يتدرب على التسويق من خالل البريد اإللكتروني•
قارأن يتمكن املتدرب من الترويج وإطالق الحمالت اإللكترونية اإلعالنية للع•
أن يبني قاعدة بيانات العمالء في السوق العقاري اإللكتروني•

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(14/11)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

إدارة املجتمعات

مقدمة في إدارة املرافق

وتساهم.وصيانتهاالتشغيلهومؤهلةمتخصصةوكوادرومهاراتإجراءاتتتطلبمتقدمةأنظمةعلىتعتمدأصبحتاملاضيةالسنواتخاللإنشائهاتمالتيالحديثةاملرافقإن
واملواردالبيئةعلىفاظالحفيستساهمكمامرافقهاواستدامةاملبانيصيانةعلىواإلنفاقالطاقةوترشيداملرافقلتلكالصحيحالتشغيلفيالصحيحبالشكلاملرفقإدارة

.بهاوالتوعيةاملرافقإدارةلجوانباملعرفيةاألسسبناءمناملتدربسيتمكناملرافقإدارةفيدوراتمنتليهاوماالدورةهذهخاللومن.الطبيعية

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=4&subCats=(12)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

يوم واحد

مقدمة إلدارة املرافق•
مدخل في إدارة األصول •
مدخل في إدارة العقارات•
مدخل في التشغيل والصيانة•

مدخل في السالمة والصحة املهنية•

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/12)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

إدارة املجتمعات

مقدمة جمعية مالك

.تهدف هذه الدورة للتوعية بجوانب ادارة جمعية املالك

https://srei.sa/SiteHome/AllCourses?cat=4&subCats=(11)&cities=&minDateFilter=&maxDateFilter=

يوم واحد

.مقدمة عن إدارة جمعية املالك•
.القوانين والقواعد واألنظمة•
.الجمعية العامة ومجلس إدارة جمعية املالك•

عن ُبعدآلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

الرجوع
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(14/13)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

املبيعات

مهارات التفاوض والتواصل العقاري 

ْينوالتفاوضالتواصلفياملتدربينمهاراتلتنميةالدورةتهدف
َ
.العقاري السوق فيالعمالءمعالفعال

يات التعريف بأفضل طرق التواصل والتفاعل مع العمالء العقاريين من الجنس•
املختلفة، بهدف تحسين سير العمل واإلنتاجية

إتقان أساليب االتصال املختلفة وسلوك العمل•
تعزيز مهارات االتصال والعروض التقديمية•
معرفة أفضل طريقة للتواصل والتفاعل مع العمالء•

ا• ا، وعامليًّ معرفة كيفية العمل بنجاح محليًّ
م األساليب املختلفة لالتصال وسلوك األعمال•

ُّ
تعل

اكتساب مهارات التواصل الفعال املكتوب واللفظي وغير اللفظي•
تعلم مهارات التفاوض•
تعلم مهارات اإلقناع•

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(14/14)وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطوير العقاري 

تصنيف الدورة

اسم الدورة

وصف الدورة

الرابط

املدة الزمنية

محاور الدورة

التسويق

مقدمة في التسويق العقاري 

ركيزةيعدوالذيال،فعبشكلللعملالعقاري التسويقوأساسياتمعارفأهمعنملحةالعقاري القطاعفيوالراغبينالعاملينتزويدإلىالعقاري التسويقفيمقدمةدورةتهدف
.العقاري القطاعفياملمارسينمنكثيرعليهويعتمدالعقاري السوق فيأساسية

التفريق بين التسويق العقاري والبيع العقاري •
تفادة منهاالتعرف على املنتجات العقارية التعرف على عمليات البيع الشخص ي واالس•
معرفة أنواع الوسطاء العقارين•
التعريف بالتسويق االلكتروني واهميته•

التعرف على اخالقيات التسويق العقاري •

آلية التقديماململكة العربية السعودية–املعهد العقاري املعهد

N/A

N/A

عن ُبعد

الرجوع
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(9/1)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج
:اآلتيةبالخياراتالبرنامجريتوف.العقاريةامللكياتوإدارةوالتثمينالتسويقوعلوموقوانينها،األراض يوتطويرتخطيطمجاالتفيالعلميةاحتياجاتهمنبالعديدالطالبتزويد

(الرسالةنظام)العقاري التطوير:األول الخيار•
(الدراسيةاملقرراتنظام)العقاري التطوير:الثانيالخيار•

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

التطوير العقاري لألرض–503تطع •
تكويل املشاريع العقارية–507مال •
طرق ومناهج البحث–541تخط •
استخدامات األراض ي والتشريعات العمرانية–511تطع •
اإلحصاء في إدارة األعمال–502كمي •
التسويق العقاري –509تسق •

تخطيط األراض ي العقاري –502تطع •
الجدوى االقتصادية وتثمين املمتلكات–508قصد •
إعداد خطة البحث–598تطع •
استخدام أنظمة املعلومات الجغرافية في التطوير العقاري –506تطع •
إدارة املمتلكات العقارية–510دار •

ماجستير التطوير العقاري اسم البرنامج

متطلبات القبول 

في جامعة امللك سعود، لدراسات العلياة لإضافة إلى شروط القبول الواردة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذي
:فإن القسم يشترط التالي

.1 
ً
أو أحد التخصصات ( 3،75)حصول املتقدمين على شهادة البكالوريوس في تخصصات التخطيط العمراني أو التصميم العمراني أو العمارة بتقدير ال يقل عن جيد جدا

 
ً
.لاللتحاق بالبرنامج( 3،75)الهندسية األخرى ذات العالقة بتقدير ال يقل عن جيد جدا

اجتياز مقابلة شخصية2.

تقديم مقترح بحثي في التخصص3.

جامعة امللك سعودالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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(9/2)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج

مفهومتعزيزمحاولةمعراملعاصالعمرانتطويرإلىتسعىثريةعلميةأبحاثإجراءعلىالسعوديينالباحثينتشجيعوكذلكالتخطيطية،التخصصاتفيالعلميالبحثتشجيع
:اآلتيةبالخياراتالبرنامجيتوفر.اإلسالميةالعربيةوالهويةاملحليالعمران

(ورسالةدراسيةمقرراتنظام)العمرانيالتخطيط:األول الخيار•
(بحثيومشروعدراسيةمقرراتنظام)العمرانيالتخطيط:الثانيالخيار•

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

قراءات متقدمة في نظريات التخطيط–540تخط •
طرق ومناهج البحث–541تخط •
تخطيط استعماالت األراض ي–542تخط •
التشريعات العمرانية–543تخط •
تخطيط النقل–544تخط •
اإلسكان–545تخط •

اإلدارة الحضرية–546تخط •
اإلحصاء في إدارة األعمال–502كمي •
(مشروع تخطيط)حلقة عمل –548تخط •

ماجستير التخطيط العمرانياسم البرنامج

متطلبات القبول 
شروط القبول الواردة  في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية•
 على درج البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمراني أو العمارة أو ما يعادلها•

ً
أن يكون املتقدم حاصال

ميشترط على الطالب املنتسب التفرغ الكلي، إال أنه يمكن املوافقة على التفرغ الجزئي في حاالت خاصة يشترط فيها موافقة جهة عمل املتقد•

جامعة امللك سعودالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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(9/3)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج
:اآلتيةبالخياراتجالبرناميتوفر.املدنلهذهواإلسالميةالعربيةالهويةتعزيزعلىوالعمللهاحلول وطرحالسعوديةاملدنفيالراهنةالعمرانيالتصميمملشكالت التصدي

(ورسالةدراسيةمقرراتنظام)العمرانيالتصميم:األول الخيار•
(بحثيومشروعدراسيةمقرراتنظام)العمرانيالتصميم:الثانيالخيار•

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

قراءات متقدمة في نظريات التخطيط–540تخط •
طرق ومناهج البحث–541تخط •
التشريعات العمرانية–542تخط •
اإلحصاء في إدارة األعمال–502كمي •
نظريات وتاريخ التصميم العمراني–560تعم •
(-1-مشروع)تقنيات اإلظهار في التصميم العمراني –561تعم •

طرق وتقنيات متقدمة في التصميم العمراني–562تعم •
التصميم العمراني في املجتمع الوبيئة املحلية–563تعم •
(-2-مشروع )التصميم العمراني في املدن الجديدة –564تعم •
الرسالة-600تعم •

ماجستير التصميم العمرانياسم البرنامج

متطلبات القبول 
شروط القبول الواردة  في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية1.
 على درجة البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمراني أو العمارة أو ما يعادلها2.

ً
أن يكون املتقدم حاصال

طالب املتقدمها الل بيشترط على الطالب املنتسب التفرغ الكلي، إال أنه يمكن املوافقة على التفرغ الجزئي في حاالت خاصة يشترط فيها موافقة الجهة التي يعم3.

جامعة امللك سعودالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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(9/4)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج
عدةمناملاجستيردرجةالقسميمنح.املعماريةالعلومفيالتقدمعنمعلوماتهمولتحديثتعميرها،وكفاءةالعمرانية،البيئةعلىاملؤثرةللعواملالطالبواستيعابفهمتطوير

.املشروعاتوإدارةالبناءتقنيةوالبيئي،األداءالعامة،املرافقتصميمالعمارة،ونظرياتتاريخفيتتمثلمسارات

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

دراسة تطبيقية للتكامل املعماري –501عمر •
طالق وأساليب التصميم–580عمر •
طرق البحث–590عمر •
تصميم وبحث معماري متقدم–503عمر •
تطبيقات الحاسب اآللي في تقنية البناء واإلدارة–596عمر •
مواضيع مختارة في بحوث العمارة–599عمر •
مواضيع مختارة في تا ريخ ونظريات العمارة–513عمر •

مبادئ تصميم املرافق واملنشآت العامة–521عمر •
التكامل بين األنظمة املختلفة في املباني–571عمر •
مواضيع مختارة في اقتصاد البناء وإدارة املشاريع–572عمر •
مواضيع مختارة في التصميم البيئي–573عمر •
الرسالة-600عمر •

ماجستير في العمارة وعلوم البناءاسم البرنامج

NAمتطلبات القبول 

جامعة امللك سعودالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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(9/5)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج
:للبرنامجالدقيقةالتخصصات

املبانيإدارة(3البناء،(2املعمارية،الهياكل(1:التكنولوجيابناءمجالدراسة•
الصوتيات(3اإلضاءة،(2الطاقة،(1:البيئيةالعلوممجالدراسة•

(سنين4دوام جزئي )سنتين مدة البرنامج

مقررات البرنامج

:عدد الوحدات بدون الرسالة و عدد الوحدات املخصصة للرسالة
ساعة15: عدد الوحدات املقررات اإلجبارية•
ساعات6: عدد الوحدات املقررات االختيارية العامة•
ساعة12: عدد الوحدات املقررات اإلجبارية االختيارية•
ساعات6: عدد الوحدات املقررات االختيارية•
ساعات6:  عدد الوحدات لرسالة املاجستير•

ماجستير في علوم الناءاسم البرنامج

متطلبات القبول 

أن يكون املتقدم سعودًيا، أو منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير •
السعوديين

أن يكو املتقدم حاصال على شهادة جامعية من جامعة سعودية  أو من جامعة أخرى •
معترف بها

أن يكون حسن السيرة و السلوك و الئًقا طبًيا•

أن يقدم تزكيتين علميتين من أستاذه سبق لهم تدريسه•
موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظًفا•
اجتياز امتحان اللغة االنجليزية•
 على معدل •

ً
 جي)يشترط قبول الطلب في مرحلة املاجستير أن يكون حاصال

ً
في ( د جدا

مرحلة البكالوريوس

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصلالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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(9/6)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

•MCEM 601–إدارة مشاريع التشييد
•MCEM 602–اقتصاديات التشييد وإدارة املحاسبة املالية
•MCEM 603–نمذجة املعلومات في مشاريع التشييد
•MCEM 604–األساليب املتقدمة في التحكم والتخطيط
•MCEM 605–طرق البحث املتقدمة والكتابة الفنية
•MCEM 690–بحث رسالة املاجستير /MCEM 680–مشروع تخرج

مقررات اختيارية3•

ماجستير في هندسة التشييداسم البرنامج

NA•متطلبات القبول 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصلالجامعة

رابط البرنامج

إلداريةاالجوانبفياتساعلتوفيرالبرنامجتصميمتم
غطيويللبناء،والبيئيةواالقتصاديةوالتكنولوجية

:التاليةاملواضيع
البناءمشاريعإدارة•

واملحاسبةوالتمويلالتكلفةتقدير•
والتحكموالجدولةاملشروعتخطيط•
ناءالبعملياتومحاكاةواإلنتاجيةالبناءعمليات•

واإلغالقوالنزاعاتواملطالباتاملشروعتعاقد

الكمبيوتروتطبيقاتاملعلوماتنظم•
والتأمينوالسنداتاملخاطرإدارة•
املبنيةالبيئةفياالستدامة•

الرجوع
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(9/7)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج

:البرنامج(املجاالت)الدقيقةالتخصصات
العمارةونظرياتتاريخ•
املبانيعلىاملحافظة•
اإلسكان•

الحضري التصميم•
املعماريةاالدارة•
املستدامةالعمارة•
الصحيةاملنشئاتتصميم•

سنتينمدة البرنامج

مقررات البرنامج

طرق البحث•
قضايا معاصرة•
ممارسة مهنة العمارة•
رسالة املاجستير•
مقررات اختيارية5•

ماجستير في العمارةاسم البرنامج

متطلبات القبول 

أن يكون املتقدم سعودًيا، أو منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير •
السعوديين

 على شهادة جامعية من جامعة سعودية  أو من جامعة أخرى •
ً

أن يكو املتقدم حاصال
معترف بها

أن يكون حسن السيرة و السلوك و الئًقا طبًيا•

موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظًفا•
سبق لهم تدريسهأساتذهأن يقدم تزكيتين علميتين من •
أو 5من 3.25)شهادة البكالوريوس في مجال التخصص بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع •

(4من 2.25
أو ما يعادله( 5)بمعدل IELTSحصول املتقدم على شهادة •

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصلالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع

228

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-architecture-and-planning/programs/master-of-science-in-architecture


(9/8)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج
:الرؤية
.وتطبيقاتهااملعماريةالعلوممجالفيالعامليوالتميزالريادة

:الرسالة
.املجتمعوتطويرلخدمةاملتميزةاملعماريةبالكوادرالعملسوق إمداد

ساعة معتمدة36مدة البرنامج

مقررات البرنامج

•AR 600– (1)مرسم تصميم معماري متقدم
•AR 601– (2)مرسم تصميم معماري متقدم
•AR 602– (3)مرسم تصميم معماري متقدم
•AR 694–طرق بحث
•AR 695– موضوع رسالة–حلقة بحث
•AR 699–رسالة املاجستير
مقررات اختيارية3•

ماجستير العمارةاسم البرنامج

متطلبات القبول 

جيد مرتفع: التقدير املطلوب•
التصميم الداخلي–التخطيط الحضري واإلقليمي –العمارة : التخصص املطلوب•
65مطلوب الحد األدنى : اختبار القدرات العامة للجامعيين•
أو ما يعادله450مطلوب توفل : اختبار اللغة اإلنجليزية•
مطلوبة: موافقة جهة العمل•
%10و مدى قرب تخصص املتقدم من تخصص البرنامج % 40واختبار القدرات للجامعيين % 50املعدل التراكمي : آلية املفاضلة•

جامعة امللك عبدالعزيزالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع

229

https://ap.kau.edu.sa/Pages-mas02.aspx


(9/9)املتوفرة ( ماجستير)وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية 

وصف البرنامج

:الرؤية
األداءفيوالتميزواإلقليميالحضري التخطيطفياملنهيالتعليمفيالفائقةالجودةتأكيد

.املهنيةاملعرفةوحضانةاملجتمعوخدمةالعلميوالبحثاألكاديميواإلشراف

:الرسالة
االرتقاءهنية،املمعارفهتوسيعالبحثية،الطالبقدراترفعاألكاديمي،والتميزاالرتقاء
أجلمنةالذاتيوقدراتهالجمالية،للقيمإدراكهوتعزيزوالتقنية،العلميةبمهاراته
.عاليةمهنيةعلىمؤهلينمخططينتخريج

ساعة معتمدة40مدة البرنامج

مقررات البرنامج

•URP 700–مراحل ونظريات التخطيط
•URP 701– مناهج بحث للتخطيط الحضري
•URP 702– االقتصاد الحضري
•URP 703–القوانين التخطيطية
•URP 704–أستديو مهارات تقنيات التخطيط
•URP 799–رسالة املاجستير
وحدة دراسية بحسب التخصص الدقيق13يختار الطالب بتوجيه من املشرف و موافقة رئيس القسم ما مجموعه  •

ماجستير التخطيط الحضري واالقليمياسم البرنامج

متطلبات القبول 

جيد جًدا: التقدير املطلوب•
هندسة مدنية–تصاميم البيئة : التخصص املطلوب•
65مطلوب الحد األدنى : اختبار القدرات العامة للجامعيين•
أو ما يعادله450مطلوب توفل : اختبار اللغة اإلنجليزية•
مطلوبة: موافقة جهة العمل•
%10و مدى قرب تخصص املتقدم من تخصص البرنامج % 40واختبار القدرات للجامعيين % 50املعدل التراكمي : آلية املفاضلة•

جامعة امللك عبدالعزيزالجامعة

رابط البرنامج

الرجوع
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