بـ ـرامج الدراس ـ ــات العُلي ـ ــا
الكلية  :العمارة و التخطيط.

القس ــم  :التخطيط احلضري و اإلقليمي.

الدرجة  :ماجستري.

مسمى البرنامج  :ماجستير في التخطيط الحضري و اإلقليمي

مدة البرنامج :
 دوام كلي :من  4فصول. دوام جزئي :من  7إىل  8فصول.نظام البرنامج:
 -1مسار املقررات الدراسية و الرسالة (االطروحة).
 -2مسار املقررات الدراسية و مشروع التخرج.
الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج:

عدد الوحدات بدون الرسالة و عدد الوحدات المخصصة للرسالة ومشروع التخرج:
 عدد الوحدات املقررات اإلجبارية 30 :ساعة. عدد الوحدات املقررات اإلجبارية اإلختيارية 12 :ساعات. عدد وحدات الرسالة 6 :ساعات. عدد وحدات مشروع التخرج  3 :ساعاتالتخصصات الدقيقة للبرنامج:
 -1التخطيط احلضري واالقليمي.
 -2االدارة احلضرية واالقليمية والتنمية العقارية.
الخطة الدراسية للبرنامج :
 .1المنهج الدراسي للبرنامج:

جدول ( : )1البرنامج والمنهج الدراسي للخيار األكاديمي (دراسة مواد وتقديم رسالة تخرج)
ساعة معتمدة

رقم المقرر

المقرر

الفصل الدراسي األول :
ARUR 601

اقتصاد حضري واقليمي

3

ARUR 602

نظريات في التخطيط الحضري واالقليمي

3

ARUR 603

أساليب البحث

3

ARUR 604

اساليب وتقنيات في التخطيط الحضري واالقليمي

3

إجمالي جزئي

12

الفصل الدراسي الثاني :
ARUR 605

تطوير النقل واستخدامات األراضي

3

ARUR 606

تقنية المعلومات في إدارة التنمية الحضرية واإلقليمية

3

ARUR 607

االعتبارات القانونية واإلدارية في التخطيط

3

ARUR 616/626

استوديو تخطيط ( 1التخطيط المكاني الشامل/التنمية العقارية)

4

إجمالي جزئي

13

الفصل الدراسي الثالث :
ARUR

مقرر اختياري ()1

3

ARUR

مقرر اختياري ()2

3

ARUR 711/721

استوديو تخطيط ( 2التخطيط للتنمية اإلقليمية الشاملة/التنمية العقارية)

4

ARUR 701

حلقة نقاش رسالة التخرج

1

إجمالي جزئي

11

الفصل الدراسي الرابع :
ARUR

مقرر اختياري ()3

3

ARUR

مقرر اختياري ()4

3

ARUR 703

رسالة التخرج

6

إجمالي جزئي

12

إجمالي عام

48

جدول ( : )2البرنامج والمنهج الدراسي للخيار المهني (دراسة مواد وتقديم مشروع تخرج)
ساعة معتمدة

رقم المقرر

المقرر

الفصل الدراسي األول :
ARUR 601

اقتصاد حضري واقليمي

3

ARUR 602

نظريات في التخطيط الحضري واالقليمي

3

ARUR 603

أساليب البحث

3

ARUR 604

اساليب وتقنيات في التخطيط الحضري واالقليمي

3

إجمالي جزئي

12

الفصل الدراسي الثاني :
ARUR 605

تطوير النقل واستخدامات األراضي

3

ARUR 606

تقنية المعلومات في إدارة التنمية الحضرية واإلقليمية

3

ARUR 607

االعتبارات القانونية واإلدارية في التخطيط

3

ARUR 616/626

استوديو تخطيط  1تخطيط التنمية المحلية (التنمية الحضرية/التنمية العقارية)

4

إجمالي جزئي

13

الفصل الدراسي الثالث :
ARUR

مقرر اختياري ()1

3

ARUR

مقرر اختياري ()2

3

ARUR 711/721

استوديو تخطيط  2تخطيط التنمية اإلقليمية (التنمية المكانية/التنمية العقارية)

4

ARUR 702

حلقة نقاش مشروع التخرج

1

إجمالي جزئي

11

الفصل الدراسي الرابع :
ARUR

مقرر اختياري ()3

3

ARUR

مقرر اختياري ()4

3

ARUR 704

مشروع التخرج

3

إجمالي جزئي

9

إجمالي عام

45

 .2المقررات الدراسية التخصصية:
تتضمن املقررات االختيارية لكل جمال من جماالت التخصص :
 1-2المقررات االختيارية في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي :

يختار الطالب مقررين من المجموعة "أ" ومقرر واحد من المجموعة "ب" ومقرر واحد من المجموعة "ج".
جدول ( : )3املقررات االختيارية مبجال التخطيط احلضري واالقليمي
ساعة معتمدة

رقم المقرر

المقرر

ARUR 751

تقنيات تحليل استخدام األراضي

ARUR 752

التنمية االقتصادية االقليمية

ARUR 753

تقنيات التخطيط الهيكلي وتخطيط السياسات الحضرية
مجموعة "ب"

3

ARUR 754

التصميم الحضري المستدام

3

ARUR 755

المدينة االسالمية وتخطيط المدن الجديدة

3

ARUR 756

سياسات وتخطيط اإلسكان

3

ARUR 757

مواضيع خاص في التخطيط الحضري واإلقليمي

3

ARUR 758

دراسات ميدانية موجهة في التخطيط الحضري واالقليمي

3

ARUR 759

الجيومعلوماتية في التخطيط الحضري واإلقليمي

3

مجموعة "أ"
3

مجموعة "ج"

 2-2المقررات االختيارية في مجال اإلدارة الحضرية والتنمية العقارية :
يختار الطالب مقررين من المجموعة "أ" ومقرر واحد من المجموعة "ب" ومقرر واحد من المجموعة "ج".
جدول ( : )4املقررات االختيارية مبجال اإلدارة احلضرية والتنمية العقارية
ساعة معتمدة

رقم المقرر

المقرر

ARUR 771

التثمين العقاري

3

ARUR 772

دراسات سوق التنمية العقارية

3

ARUR 773

التنمية العقارية واقتصاديات األراضي الحضرية
مجموعة "ب"

3

ARUR 774

مراقبة التنمية والقوانين العقارية في المملكة العربية السعودية

3

ARUR 775

إدارة الخدمات الحضرية العامة

3

ARUR 776

التنمية العقارية وإدارة المالية

3

ARUR 777

مواضيع خاص في التنمية العقارية

3

ARUR 778

دراسات ميدانية موجهة في التنمية العقارية

3

ARUR 779

الجيومعلوماتية في التخطيط الحضري واإلقليمي

3

مجموعة "أ"

مجموعة "ج"

* ليس املقصود هنا ساعات اإلتصال
** مثال  :إجباري  /إختياري  /إجباري إختياري

