التعليم والتطوير

المقدمة

مقدمة التعليم والتطوير

1

هدف التعليم والتطوير

إطار
تميز املطور

يهدف التعليم والتطوير لتوفير املواد التي قد يحتاجها املطورون لدراسة وفهم مجاالت
مختلفة ضمن التطوير العقاري ،مثل التسويق في مجال التطوير العقاري وإدارة
املرافق املشتركة.

2
وصف التعليم والتطوير
تشمل هذه الفقرة  3أقسام ،قسم الدورات التعليمية لدى الوزارة واملعهد العقاري
السعودي ،وقسم ألبرز البرامج األكاديمية املتوفرة في اململكة ،وقسم للمنشورات
واملقاالت العلمية.

أهمية التعليم والتطوير للمطور
ليتواكب املطور مع بيئة العمل املتغيرة يجب عليه فهم جميع أنشطة التطوير العقاري
وكيفية االرتقاء بهذه األعمال بما يتماش ى مع أحدث وأبرز املعايير العاملية.

7

النموذج
التشغيلي

األسئلة
الشائعة

حقيبة أدوات
املطور العقاري

التعليم
والتطوير

رحلة املطور
العقاري

3

أساليب البناء
الحديثة

6

والتشريعات األنظمة

5

4
188

سوف يتمكن املطور من اختياراآللية التي تناسبه الكتساب املعرفة من دورات تعليمية أو برامج أكاديمية أو
منشورات

6.1

دورات تعليمية

 .1وزارة الشؤون البلدية والقروية
واالسكان
• الشهادة التمهيدية في التطوير
العقاري
 .2املعهد العقاري السعودي
• شهادة التطوير العقاري (متقدمة)
• دورات اختيارية

6.2

برامج أكاديمية

برامج ماجيستر مرتبطة بمجاالت قطاع
التطوير العقاري من أبرز الجامعات في
اململكة العربية السعودية.

 6.3منشورات ومقاالت علمية
مقاالت وتقارير وأبحاث محلية وإقليمية
وعاملية ذات فائدة بمجال التطوير
العقاري.
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توفركل من الوزارة واملعهد العقاري السعودي دورات تدريبية تستهدف رفع قدرات املطورين العقاريين
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

 6.2برامج أكاديمية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

املعهد العقاري السعودي

الشهادة التمهيدية في التطوير
العقاري

شهادة التطوير العقاري
(متقدمة)
الدورات االختيارية

 6.3منشورات تثقيفية
190

الشهادة التمهيدية في التطويرالعقاري تقدم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان على رفع نسبة التملك للوحدات السكنية بما ال
يقل عن  %70من نسبة السكان بحلول عام  .2030وذلك من خالل استحداثها للبرامج واللوائح
املحفزة للقطاعين العام والخاص ،وعلى تيسير الحصول على مسكن لفئات املجتمع املستهدفة،
وتقديم حلول تمويلية وادخارية مالئمة للباحثين عن مسكن .وتهدف الوزارة لتحفيز املعروض
العقاري ،ورفع االنتاجية لتوفير املنتجات السكنية ،وتحفيز تطويرها على أراض ي القطاع
الخاص ،واألراض ي الخاضعة لرسوم األراض ي البيضاء.

 6.2برامج أكاديمية

الشهادة التمهيدية في التطوير
العقاري

 6.3منشورات تثقيفية
191

الشهادة التمهيدية في التطويرالعقاري مرتبطة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري
الرجوع

مقدمة في
إطارالتميز
 6.1دورات تعليمية

مقدمة في
تطويراألعمال

مقدمة في
إدارة التصاميم

مقدمة في
تنفيذ املشاريع

 6.2برامج أكاديمية

وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان
الشهادة التمهيدية في التطوير العقاري

مقدمة في
التسويق

مقدمة في
املبيعات

مقدمة في
إدارة املجتمعات

 6.3منشورات تثقيفية
192

تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/1

آلية التقديم

مقدمة في
إطارالتميز

وصف الدورة

محاور الدورة

فيديو تعريفي مسجل

•
•

التعريف بإطار تميز املطور العقاري؛ كيف تمت هيكلته ،ومجموعات الوظائف واالنشطة االساسية لكل وظيفة
استعراض املكونات املضمنة في كل ُبعد من أبعادالتوصيف ضمن كل وظيفة .وكيفية االستفادة من هذا اإلطار

•
•
•

التعريف بالوظائف االساسية إلطار تميز املطور العقاري
التعريف بالوظائف الستراتيجية الطار تميز املطور العقاري
التعريف بالوظائف املساندة الطار تميز املطور العقاري •
•
تصنيف املكونات داخل كل وظيفة ً
بناء على ثالث أبعاد
التعريف باملكونات االساسية لكل وظيفة :تطوير االعمال ،

•
•

الرابط

ادارة التصاميم  ،تنفيذ املشاريع  ،التسويق  ،املبيعات و
ادارة املجتمعات
التعريف باالنشطة الخاصة لكل وظيفة
تفصيل الوظائف االستراتيجية واملساندة

N/A
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تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/2

آلية التقديم

مقدمة في تطوير
األعمال

فيديو تعريفي مسجل

التعريف بوظيفة تطوير األعمال الشاملة النشطة مثل دراسات الجدوى والتحليل املالي حيث بامكان املطورين تعيين شركات
متخصصة في جوانب معينة للقيام باألنشطة الرئيسية مثل دراسات الجدوى والفرص
التعريف بً 12
ً
رئيسيا ضمن وظيفة تطوير األعمال
مكونا
التعريف ب 8أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة تطوير األعمال
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق

•
وصف الدورة

•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•
•
•

الرابط

N/A

التعريف باألنشطة الرئيسية للوظيفة
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
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تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/3

آلية التقديم

مقدمة في إدارة
التصاميم

فيديو تعريفي مسجل

•
وصف الدورة

محاور الدورة

•
•
•

•
•
•
•
•

الرابط

التعريف بوظيفة إدارة التصاميم كوظيفة أساسية تشمل أنشطة مثل تطوير املخطط الرئيس ي والتصميمات التفصيلية
ً
والتخطيطية وتتم عادة عن طريق توظيف استشاري تصاميم
ً
رئيسيا ضمن وظيفة إدارة التصاميم املنقسمة على  3أبعاد
التعريف ب 9مكونا
التعريف ب 7أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة إدارة التصاميم
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق من خالل عدة خطوات

تطوير موجز وفكرة التصميم
تخطيط مراحل التصميم
إدارة األفكار املبدئية للتصميم
اإلشراف على إعداد وتطوير التصاميم التخطيطية
والتفصيلية
إعداد كافة الوثائق واملخططات ملتطلبات املناقصات

•
•

إدارة تنفيذ التصاميم واألشراف عليها
إدارة وثائق وملفات قسم التصاميم

N/A
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تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/4

آلية التقديم

مقدمة في تنفيذ
املشاريع

فيديو تعريفي مسجل

•
وصف الدورة

•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•
•
•

الرابط

N/A

التعريف بوظيفة تنفيذ املشاريع وهي وظيفة أساسية تشمل أنشطة ينفذ أغلبها من خالل مقاولي البناء .وعادة ما يتم توظيف
استشاريين في إدارة املشروع واإلشراف على املواقع قيد االنشاء ويتم أدارته من خالل فريق داخلي
ً
رئيسيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على  3أبعاد
التعريف ب11مكونا
التعريف ب 8أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة إدارة التصاميم
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق من خالل عدة خطوات

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

•
•

إدارة بدء التشغيل والتسليم
إدارة تنظيم الوثائق واملخططات
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تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/5

آلية التقديم

مقدمة في
التسويق

وصف الدورة

فيديو تعريفي مسجل

•
•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•
•
•

الرابط

N/A

ً
ً
داخليا بالتعاون مع وكاالت التسويق
التعريف بوظيفة التسويق كوظيفة أساسية تشمل أنشطة يتم تنفيذها عادة
ً
رئيسيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على  3أبعاد
التعريف ب14مكونا
التعريف ب 11أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة إدارة التصاميم
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق من خالل عدة خطوات

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
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تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/6

آلية التقديم

مقدمة في
املبيعات

فيديو تعريفي مسجل

•
وصف الدورة

•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•
•
•

الرابط

N/A

التعريف بوظيفة التسويق كوظيفة أساسية تشمل أنشطة يتم تنفيذها عادة عبر مزيج من موظفي مبيعات من الشركة
مدعومين بشبكة من الوسطاء الخارجيين
ً
رئيسيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على  3أبعاد
التعريف ب14مكونا
التعريف ب 11أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة إدارة
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق من خالل عدة خطوات

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

198

تفاصيل الدورات التعليمية التي تهدف الى اكتساب املعرفة بوظائف األساسية لدى إطارتميزالطور العقاري )(7/7

آلية التقديم

مقدمة في إدارة
املجتمعات

فيديو تعريفي مسجل

•
وصف الدورة

•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•
•
•

الرابط

N/A

التعريف بوظيفة إدارة املجتمعات كوظيفة أساسية تشمل أنشطة عادة ما تكون داخلية في حالة املطورين الكبار واملتكاملين،
وللمطورين األصغر يتم التعاقد مع شركات متخصصة ،وعادة تبدأ هذه املرحلة بعد استكمال املشاريع واستالمها من املقاول
وتسليمها للمالك
ً
التعريف ب12مكونا رئيسيا ضمن وظيفة التسويق املنقسمة على  3أبعاد
التعريف ب 9أنشطة أساسية الخاصة بوظيفة إدارة التصاميم
شرح مفصل وشامل إلستراتيجية كل نشاط وكيفية التطبيق من خالل عدة خطوات

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
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دورات التدريبية املتوفرة لدى املعهد العقاري السعودي
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

تم تدشين املعهد في عام 2017مُ ،ويعتبر أحد املبادرات التي أطلقتها وزارة اإلسكان لتحقيق رؤية
اململكة بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في اململكة.
املعهد العقاري السعودي هو معهد متخصص في نشر أفضل املمارسات العاملية في القطاع
العقاري ويعتبر الذراع األكاديمي للهيئة العامة للعقار ،ويختص بتوفير التدريب والتأهيل
للمهنيين املمارسين في القطاع العقاري السعودي ،ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول
سوق العمل بكفاءة عالية.

 6.2برامج أكاديمية

شهادة التطوير العقاري (متقدمة)

الدورات االختيارية املساندة

 6.3منشورات تثقيفية
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تم تطوير مسارتدريبي بمسمى شهادة التطويرالعقاري (متقدمة) من املعهد العقاري السعودي
الرجوع
شهادة التطوير العقاري (متقدمة)
تتكون الشهادة من  6دورات تفصيلية لتغطية كافة الوظائف االساسية الطار التميز:
 6.1دورات تعليمية

تطوير األعمال

 6.2برامج أكاديمية

التسويق

إدارة التصاميم

املبيعات

تنفيذ املشاريع

إدارة املجتمعات

املعهد العقاري السعودي
شهادة التطوير العقاري (متقدمة)

 6.3منشورات تثقيفية
201

تم تحديد الدورات االختيارية املتوفرة من املعهد العقاري السعودي
الرجوع
الدورات املتوفرة

دورات تعليمية

برامج أكاديمية

إدارة العقود العقارية

إدارة األصول العقارية

اساسيات إدارة املر افق

التطوير العقاري ملشاريع البيع على
الخارطة

التمويل العقاري

مقدمة في اإلدارة املالية العقارية

إدارة املخاطر العقارية

مدير عقارمشترك

التسويق العقاري

التسويق العقاري االلكتروني

مقدمة في إدارة املر افق

مقدمة في جمعية مالك

املعهد العقاري السعودي
مهارات التفاوض والتواصل العقاري

مقدمة في التسويق العقاري

الدورات االختيارية املساندة

منشورات تثقيفية
202

جمعنا لكم برامج ماجستيرمن  3جامعات محلية
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

 6.2برامج أكاديمية

جامعة امللك سعود

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة امللك عبدالعزيز

 6.3منشورات تثقيفية
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برامج املاجستيرلدى جامعة امللك سعود
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

 6.2برامج أكاديمية

جامعة امللك سعود

ماجستيرفي
العمارة وعلوم
البناء

ماجستيرالتصميم
العمراني

ماجستير
التخطيط
العمراني

ماجستيرالتطوير
العقاري

 6.3منشورات تثقيفية
204

برامج املاجستيرلدى جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

ماجستيرفي علوم
البناء

ماجستيرإدارة
هندسة التشييد

ماجستيرفي
العمارة

 6.2برامج أكاديمية

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 6.3منشورات تثقيفية
205

برامج املاجستيرلدى جامعة امللك عبدالعزيز
الرجوع

 6.1دورات تعليمية

ماجستيرالعمارة
 6.2برامج أكاديمية

ماجستير
التخطيط
الحضري
واالقليمي

جامعة امللك عبدالعزيز

 6.3منشورات تثقيفية
206

باالضافة الى الدورات والبرامج التدريبية ،يمكن للمطور البحث في صفحة خاصة باملنشورات واملقاالت العلمية التي
قد تكون ذو قيمة مضافة في اكتساب املعرفة
الرجوع

منشورات ومقاالت علمية

 6.1دورات تعليمية

...

 6.2برامج أكاديمية

اسم امللف :تأثير استخدام أدوات
التسويق املبتكرة على أداء الشركات
حجم امللفKB 24.6 :

اسم امللف :األثر على التطوير العقاري
باستخدام نظام تخطيط موارد املؤسسات
حجم امللفKB 24.6 :

اسم امللف :التطوير العقاري ومواد البناء
املستخدمة
حجم امللفKB 24.6 :

 6.3منشورات
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/1
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

إدارة العقود العقارية

تصنيف الدورة

تنفيذ املشاريع

وصف الدورة

تهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى تنمية مهارات املتدربين بشأن األصول النظامية ،والعملية الخاصة بإدارة العقود العقارية.

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

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

• التدريب على املهارات الفنية والصياغة القانونية
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/2
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

إدارة األصول العقارية

تصنيف الدورة

تطوير األعمال

وصف الدورة

تهدف الدورة إلى إعطاء نظرة شمولية حول دور مدير األصول العقارية ضمن منظومة االستثمار والتطوير العقاري ،وموقعه من الهرم التنظيمي.

األهداف ،وترجمتها لخطط تنفيذية
العقارية
فهم دور مدير األصول والفروقات
• القدرة على صياغة طلب تقديم عطاءات  ،RFPومتابعة • تعريف املخاطر على مستوى املنظمة ووحدات العمل،
بناء فريق إلدارة األصول العقارية وإدارته
ووضع خطط ملعالجتها
عملية استالم العطاءات وفحصها
تعريف إدارة أصحاب املصلحة
• فهم املعايير الدولية ذات العالقة بإدارة األصول
• بناء نموذج العمل التجاري
تحديد القدرات والكفاءات لبناء الفريق
العقارية
تعريف عملية الشراء التنظيمي ،وعالقتها بإدارة األصول • التخطيط االستراتيجي لألصول العقارية ،ووضع

محاور الدورة

•
•
•
•
•

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/3
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

اساسيات ادارة املرافق

تصنيف الدورة

إدارة املجتمعات

وصف الدورة

تهدف الدورة لبناء األسس املعرفية لجميع جوانب مهنة مدير املرافق والتوعية بها .وتعتبر هذه الدورة الخطوة األولى باتجاه نيل شهادة معتمدة للعمل في مجال إدارة املرافق.

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

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

املدة الزمنية

 3أيام

األموال االحتياطية
مقدمة إلدارة املرافق
تسليم الخدمات
دورة حياة األصول

• أدوات وأنظمة الصيانة
• الصيانة املستدامة
• إدارة األزمات والكوارث
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/4
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

التطوير العقاري ملشاريع البيع على الخارطة

تصنيف الدورة

تطوير األعمال

وصف الدورة

تهدف هذه الدورة إلى إيضاح أهم تعليمات وأحكام برنامج البيع على الخارطة ،وتأهيل املطورين العاملين في مجال البيع على الخارطة بجميع املعارف واملهارات الالزمة لهم وتمكينهم
من العمل في مجال البيع على الخارطة ،وتعريفهم بمتطلبات منح التراخيص واملستندات لالزمة لذلك.

محاور الدورة

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

الرابط

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

املدة الزمنية

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

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

التمويل العقاري

تصنيف الدورة

تطوير األعمال

وصف الدورة

تأهيل املتدرب لتقديم افضل الخدمات ملستفيدي صندوق التنمية العقاري و وزارة اإلسكان لتوفير أفضل الحلول املمكنة بعد دراسة البيانات املدونة و املستندات املرافقة من
مقدم الطلب حتى يتسنى للمتدرب تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل املواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.

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

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

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

املدة الزمنية

 4أيام
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/6
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

مقدمة في اإلدارة املالية العقارية

تصنيف الدورة

تطوير األعمال

وصف الدورة

تهدف هذه الدورة لتنمية مهارات املتدربين في مجال اإلدارة املالية العقارية من خالل التعرف إلى النظام املحاسبي ،والقوائم املالية وتحليلها ،وما يرتبط بها من قرارات تمويلية
واستثمارية في املجال العقاري

محاور الدورة

•
•
•
•

• التعرف إلى مفاهيم اإلدارة املالية ووظائفها األساسية
• تحويل املفاهيم املالية واملحاسبية إلى أدوات صنع القرار التي يمكن استخدامها بنجاح
كل يوم
• معرفة كيفية تقييم املشروعات االستثمارية وربطها بالعقار

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

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

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

اسم الدورة

إدارة املخاطر العقارية

تصنيف الدورة

تطوير األعمال

وصف الدورة

تنمية مهارات املتدربين في رصد املخاطر العقارية وتحليلها وتقييمها.

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

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

آلية التقديم

عن ُبعد

• وضع خطة إلدارة املخاطر وتنفيذها
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/8
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

مدير عقار

تصنيف الدورة

إدارة املجتمعات

وصف الدورة

ُ ّ
تهدف هذه الدورة لبناء املعرفة األساسية والتوعية وإكساب املشاركين باملعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية قدراتهم في إدارة جمعية املالك وسوف نتعرف من خالل هذا
البرنامج على املفاهيم األساسية وعلى إطار العمل لجمعية املالك وأنواع جمعيات املالك وأدوار مديري الجمعية ،مع التعرف على القوانين والقواعد واللوائح التي تخص جمعية
املالك ،وهيكلية ومسؤوليات جمعية املالك ،واألخالقيات التي يجب أن تتوفر فيهم ،وكيف يتم إدارة اجتماعات جمعية املالك ،وكيف يتم إدارة صندوق التمويل ،وسوف تكتسب
مهارات مختلفة منها إعداد التقارير املالية ،وإدارة املخاطر ،والتخطيط للصيانة ،وإدارة االتصال  ،وسوف تتعرف على اشتراطات السالمة والصحة املهنية املطلوب توافرها في
ّ
جمعية املالك.

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

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

املدة الزمنية

 3أيام

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

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

التسويق العقاري

تصنيف الدورة

التسويق

وصف الدورة

هناك فرصة مواتية كبيرة لتطوير وتنظيم السوق العقاري السعودي من خالل بناء القدرات املهنية للشباب السعودي وتأهليهم بناء على أفضل املمارسات املحلية والعاملية ،لوضع
األساس لقطاعات خدمية جديدة تساهم في تنمية االقتصاد وتنويعه .ولكن هناك عوائق قد تضعف او تطيل من املدة املتوقعة لتحقيق األهداف املرجوة.
التسويق العقاري يعد ركيزة أساسية في السوق العقاري ويعتمد عليه كثير من املمارسين في القطاع  ،التسويق العقاري له علم واساسيات يحتاجه كثير من املمارسين للعمل بشكل
َّ
فعال في السوق ،وهذا املشروع يساعد في إيجاد تلك األساسيات التي ستساهم في رفع مستوى التأهيل في التسويق العقاري.
التسويق والتسويق العقاري
دراسة السوق العقاري
سلوك املستهلك العقاري
املنتجات العقارية

•
•
•
•

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

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

املدة الزمنية

 4أيام

تسعير املنتجات العقارية
ترويج املنتجات العقارية
البيع الشخص ي
التسويق االلكتروني

• قوانين العقار
• اخالقيات املسوق العقاري
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/10
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

التسويق العقاري االلكتروني

تصنيف الدورة

التسويق

وصف الدورة

تهدف هذه الدورة التدريبية الى اكساب املتدرب بأهم املعارف واملهارات الالزمة في مجال التسويق العقاري االلكتروني ليقود عملية التسويق العقاري االلكتروني بنجاح.

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

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

• أن يتدرب على التسويق من خالل البريد اإللكتروني
• أن يتمكن املتدرب من الترويج وإطالق الحمالت اإللكترونية اإلعالنية للعقار
• أن يبني قاعدة بيانات العمالء في السوق العقاري اإللكتروني
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/11
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

مقدمة في إدارة املرافق

تصنيف الدورة

إدارة املجتمعات

وصف الدورة

إن املرافق الحديثة التي تم إنشائها خالل السنوات املاضية أصبحت تعتمد على أنظمة متقدمة تتطلب إجراءات ومهارات وكوادر متخصصة ومؤهلة لتشغيلها وصيانتها .وتساهم
إدارة املرفق بالشكل الصحيح في التشغيل الصحيح لتلك املرافق وترشيد الطاقة واإلنفاق على صيانة املباني واستدامة مرافقها كما ستساهم في الحفاظ على البيئة واملوارد
الطبيعية .ومن خالل هذه الدورة وما تليها من دورات في إدارة املرافق سيتمكن املتدرب من بناء األسس املعرفية لجوانب إدارة املرافق والتوعية بها.

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

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

املدة الزمنية

يوم واحد

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

• مدخل في السالمة والصحة املهنية
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/12
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

مقدمة جمعية مالك

تصنيف الدورة

إدارة املجتمعات

وصف الدورة

تهدف هذه الدورة للتوعية بجوانب ادارة جمعية املالك.

محاور الدورة

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

الرابط

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

املدة الزمنية

يوم واحد
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/13
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

عن ُبعد

آلية التقديم

اسم الدورة

مهارات التفاوض والتواصل العقاري

تصنيف الدورة

املبيعات

وصف الدورة

َ
تهدف الدورة لتنمية مهارات املتدربين في التواصل والتفاوض الفعال ْين مع العمالء في السوق العقاري.

محاور الدورة

• التعريف بأفضل طرق التواصل والتفاعل مع العمالء العقاريين من الجنسيات
املختلفة ،بهدف تحسين سير العمل واإلنتاجية
• إتقان أساليب االتصال املختلفة وسلوك العمل
• تعزيز مهارات االتصال والعروض التقديمية
• معرفة أفضل طريقة للتواصل والتفاعل مع العمالء

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

•
•
•
•
•

معرفة كيفية العمل بنجاح ًّ
ًّ
محليا،
وعامليا
ُّ
تعلم األساليب املختلفة لالتصال وسلوك األعمال
اكتساب مهارات التواصل الفعال املكتوب واللفظي وغير اللفظي
تعلم مهارات التفاوض
تعلم مهارات اإلقناع
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وبذلك يتم عرض تفاصيل الدورات بما تم تحديده أن يكون مرتبط بوظائف التطويرالعقاري ()14/14
الرجوع

املعهد

املعهد العقاري – اململكة العربية السعودية

آلية التقديم

عن ُبعد

اسم الدورة

مقدمة في التسويق العقاري

تصنيف الدورة

التسويق

وصف الدورة

تهدف دورة مقدمة في التسويق العقاري إلى تزويد العاملين والراغبين في القطاع العقاري ملحة عن أهم معارف وأساسيات التسويق العقاري للعمل بشكل فعال ،والذي يعد ركيزة
أساسية في السوق العقاري ويعتمد عليه كثير من املمارسين في القطاع العقاري.

التفريق بين التسويق العقاري والبيع العقاري
التعرف على املنتجات العقارية التعرف على عمليات البيع الشخص ي واالستفادة منها
معرفة أنواع الوسطاء العقارين
التعريف بالتسويق االلكتروني واهميته

محاور الدورة

•
•
•
•

الرابط

N/A

املدة الزمنية

N/A

• التعرف على اخالقيات التسويق العقاري
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وبذلك يتم عرض تفاصيل البرامج األكاديمية (ماجستير) املتوفرة ()9/1
الرجوع

اسم البرنامج

ماجستير التطوير العقاري

وصف البرنامج

تزويد الطالب بالعديد من احتياجاته العلمية في مجاالت تخطيط وتطوير األراض ي وقوانينها ،وعلوم التسويق والتثمين وإدارة امللكيات العقارية .يتوفر البرنامج بالخيارات اآلتية:
• الخيار األول :التطوير العقاري (نظام الرسالة)
• الخيار الثاني :التطوير العقاري (نظام املقررات الدراسية)

متطلبات القبول

إضافة إلى شروط القبول الواردة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا في جامعة امللك سعود،
فإن القسم يشترط التالي:
ً
 .1حصول املتقدمين على شهادة البكالوريوس في تخصصات التخطيط العمراني أو التصميم العمراني أو العمارة بتقدير ال يقل عن جيد جدا ( )3،75أو أحد التخصصات
ً
الهندسية األخرى ذات العالقة بتقدير ال يقل عن جيد جدا ( )3،75لاللتحاق بالبرنامج.
 .2اجتياز مقابلة شخصية
 .3تقديم مقترح بحثي في التخصص
تطع  – 503التطوير العقاري لألرض
مال  – 507تكويل املشاريع العقارية
تخط  – 541طرق ومناهج البحث
تطع  – 511استخدامات األراض ي والتشريعات العمرانية
كمي  – 502اإلحصاء في إدارة األعمال
تسق  – 509التسويق العقاري

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

جامعة امللك سعود

الجامعة

•
•
•
•
•

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

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

اسم البرنامج

ماجستير التخطيط العمراني

وصف البرنامج

تشجيع البحث العلمي في التخصصات التخطيطية ،وكذلك تشجيع الباحثين السعوديين على إجراء أبحاث علمية ثرية تسعى إلى تطوير العمران املعاصر مع محاولة تعزيز مفهوم
العمران املحلي والهوية العربية اإلسالمية .يتوفر البرنامج بالخيارات اآلتية:
• الخيار األول :التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة)
• الخيار الثاني :التخطيط العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي)

متطلبات القبول

• شروط القبول الواردة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية
ً
• أن يكون املتقدم حاصال على درج البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمراني أو العمارة أو ما يعادلها
• يشترط على الطالب املنتسب التفرغ الكلي ،إال أنه يمكن املوافقة على التفرغ الجزئي في حاالت خاصة يشترط فيها موافقة جهة عمل املتقدم

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

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

الجامعة

جامعة امللك سعود

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

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

اسم البرنامج

ماجستير التصميم العمراني

وصف البرنامج

التصدي ملشكالت التصميم العمراني الراهنة في املدن السعودية وطرح حلول لها والعمل على تعزيز الهوية العربية واإلسالمية لهذه املدن .يتوفر البرنامج بالخيارات اآلتية:
• الخيار األول :التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ورسالة)
• الخيار الثاني :التصميم العمراني (نظام مقررات دراسية ومشروع بحثي)

متطلبات القبول

 .1شروط القبول الواردة في الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية
ً
 .2أن يكون املتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في التخطيط أو التصميم العمراني أو العمارة أو ما يعادلها
 .3يشترط على الطالب املنتسب التفرغ الكلي ،إال أنه يمكن املوافقة على التفرغ الجزئي في حاالت خاصة يشترط فيها موافقة الجهة التي يعمل بها الطالب املتقدم

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

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

جامعة امللك سعود

الجامعة

•
•
•
•

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

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

اسم البرنامج

ماجستير في العمارة وعلوم البناء

وصف البرنامج

تطوير فهم واستيعاب الطالب للعوامل املؤثرة على البيئة العمرانية ،وكفاءة تعميرها ،ولتحديث معلوماتهم عن التقدم في العلوم املعمارية .يمنح القسم درجة املاجستير من عدة
مسارات تتمثل في تاريخ ونظريات العمارة ،تصميم املرافق العامة ،األداء البيئي ،و تقنية البناء وإدارة املشروعات.

متطلبات القبول

NA

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

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

جامعة امللك سعود

الجامعة

•
•
•
•
•

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

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

الجامعة

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

اسم البرنامج

ماجستير في علوم الناء

وصف البرنامج

التخصصات الدقيقة للبرنامج:
• دراسة مجال بناء التكنولوجيا )1 :الهياكل املعمارية )2 ،البناء )3 ،إدارة املباني
• دراسة مجال العلوم البيئية )1 :الطاقة )2 ،اإلضاءة )3 ،الصوتيات

متطلبات القبول

ً
• أن يقدم تزكيتين علميتين من أستاذه سبق لهم تدريسه
سعوديا ،أو منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير
• أن يكون املتقدم
• موافقة مرجعه على الد اسة إذا كان موظفاً
السعوديين
ر
• أن يكو املتقدم حاصال على شهادة جامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى • اجتياز امتحان اللغة االنجليزية
ً
ً
• يشترط قبول الطلب في مرحلة املاجستير أن يكون حاصال على معدل (جيد جدا) في
معترف بها
ً
ً
مرحلة البكالوريوس
• أن يكون حسن السيرة و السلوك و الئقا طبيا

مقررات البرنامج

عدد الوحدات بدون الرسالة و عدد الوحدات املخصصة للرسالة:
• عدد الوحدات املقررات اإلجبارية 15 :ساعة
• عدد الوحدات املقررات االختيارية العامة 6 :ساعات
• عدد الوحدات املقررات اإلجبارية االختيارية 12 :ساعة
• عدد الوحدات املقررات االختيارية 6 :ساعات
• عدد الوحدات لرسالة املاجستير 6 :ساعات

مدة البرنامج

سنتين (دوام جزئي  4سنين)

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

اسم البرنامج

ماجستير في هندسة التشييد

وصف البرنامج

تم تصميم البرنامج لتوفير اتساع في الجوانب اإلدارية •
والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية للبناء ،ويغطي •
•
املواضيع التالية:
• إدارة مشاريع البناء

متطلبات القبول

• NA

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الجامعة
•
تقدير التكلفة والتمويل واملحاسبة
•
تخطيط املشروع والجدولة والتحكم
عمليات البناء واإلنتاجية ومحاكاة عمليات البناء •
تعاقد املشروع واملطالبات والنزاعات واإلغالق

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

نظم املعلومات وتطبيقات الكمبيوتر
إدارة املخاطر والسندات والتأمين
االستدامة في البيئة املبنية

•  3مقررات اختيارية

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

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

الجامعة

اسم البرنامج

ماجستير في العمارة

وصف البرنامج

التخصصات الدقيقة (املجاالت) البرنامج:
• تاريخ ونظريات العمارة
• املحافظة على املباني
• اإلسكان

متطلبات القبول

ً
ً
موظفا
• موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان
سعوديا ،أو منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير
• أن يكون املتقدم
• أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذه سبق لهم تدريسه
السعوديين
ً
• أن يكو املتقدم حاصال على شهادة جامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى • شهادة البكالوريوس في مجال التخصص بتقدير ال يقل عن جيد مرتفع ( 3.25من  5أو
 2.25من )4
معترف بها
ً
ً
• حصول املتقدم على شهادة  IELTSبمعدل ( )5أو ما يعادله
• أن يكون حسن السيرة و السلوك و الئقا طبيا

•
•
•
•

التصميم الحضري
االدارة املعمارية
العمارة املستدامة
تصميم املنشئات الصحية

طرق البحث
قضايا معاصرة
ممارسة مهنة العمارة
رسالة املاجستير
 5مقررات اختيارية

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•

مدة البرنامج

سنتين

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

اسم البرنامج

ماجستير العمارة

وصف البرنامج

الرؤية:
الريادة والتميز العاملي في مجال العلوم املعمارية وتطبيقاتها.

الجامعة

جامعة امللك عبدالعزيز
الرسالة :
إمداد سوق العمل بالكوادر املعمارية املتميزة لخدمة وتطوير املجتمع.

متطلبات القبول

•
•
•
•
•
•

التقدير املطلوب :جيد مرتفع
التخصص املطلوب :العمارة – التخطيط الحضري واإلقليمي – التصميم الداخلي
اختبار القدرات العامة للجامعيين :مطلوب الحد األدنى 65
اختبار اللغة اإلنجليزية :مطلوب توفل  450أو ما يعادله
موافقة جهة العمل :مطلوبة
آلية املفاضلة :املعدل التراكمي  %50واختبار القدرات للجامعيين  %40و مدى قرب تخصص املتقدم من تخصص البرنامج %10

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•
•

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

مدة البرنامج

 36ساعة معتمدة

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

اسم البرنامج

وصف البرنامج

ماجستير التخطيط الحضري واالقليمي

الجامعة

جامعة امللك عبدالعزيز

الرسالة:
الرؤية:
تأكيد الجودة الفائقة في التعليم املنهي في التخطيط الحضري واإلقليمي والتميز في األداء االرتقاء والتميز األكاديمي ،رفع قدرات الطالب البحثية ،توسيع معارفه املهنية ،االرتقاء
بمهاراته العلمية والتقنية ،وتعزيز إدراكه للقيم الجمالية ،وقدراته الذاتية من أجل
واإلشراف األكاديمي والبحث العلمي وخدمة املجتمع وحضانة املعرفة املهنية.
تخريج مخططين مؤهلين على مهنية عالية.
• التقدير املطلوب :جيد ً
جدا
•
•
•
•
•

التخصص املطلوب :تصاميم البيئة – هندسة مدنية
اختبار القدرات العامة للجامعيين :مطلوب الحد األدنى 65
اختبار اللغة اإلنجليزية :مطلوب توفل  450أو ما يعادله
موافقة جهة العمل :مطلوبة
آلية املفاضلة :املعدل التراكمي  %50واختبار القدرات للجامعيين  %40و مدى قرب تخصص املتقدم من تخصص البرنامج %10

مقررات البرنامج

•
•
•
•
•
•
•

 – URP 700مراحل ونظريات التخطيط
 – URP 701مناهج بحث للتخطيط الحضري
 – URP 702االقتصاد الحضري
 – URP 703القوانين التخطيطية
 – URP 704أستديو مهارات تقنيات التخطيط
 – URP 799رسالة املاجستير
يختار الطالب بتوجيه من املشرف و موافقة رئيس القسم ما مجموعه  13وحدة دراسية بحسب التخصص الدقيق

مدة البرنامج

 40ساعة معتمدة

متطلبات القبول

رابط البرنامج
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