
 

 

 

 

 

منوذج استحداث برنامج دراسات عليا 
 (بدون مسارات(

 

 لتعبئة النموذج.المرفق  يجب االطالع على الدليل اإلرشادي 

 العلمي القسم الكلية

ي واإلقليم   العمارة والتخطيطكلية 
 التخطيط الحضر

 نوع البرنامج طبيعة البرنامج الدرجة

     دبلوم عالي    ماجستير دكتوراه      بحثي                   مهني           عام مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

                      بالمقررات الدراسية والرسالة                 بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي  بالرسالة وبعض المقررات 

 التخصص العام
 التطوير العقاري عربي

Real Estate Development English 

 التخصص الدقيق
  عربي

 English 

 اسم الدرجة العلمية
 الماجستير التنفيذي في التطوير العقاري عربي

Executive Master in Real Estate Development English 

ية لغة التدريس ز  هجري 1442 تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج اإلنجلي 

ية/العربية لة العلميةلغة الرسا ز  30 عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا   اإلنجلي 

 منسق البرنامج في القسم العلمي

 mhelmi@kau.edu.sa بريد إلكتروني د. منصور حلم   االسم

 0555676669 جوال أستاذ مساعد المرتبة العلمية

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ الجلسة رقم رقم القرار
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 عميد الكلية رئيس القسم

   االسم الدكتور/ عماد بن محمد قرنفلة االسم
ز
 الدكتور/ محمد بن عمي  الجوف

  التوقيع  التوقيع

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار
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 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجألبات متط (1)

 نعم ؟في مجال تخصص البرنامج أستاذ أو أستاذ مشارك على درجةأساتذة توفر بالقسم على األقل ثالثة ي هل

 نعم بالنموذج؟ إرفاق تقريريهماواألخذ بملحوظاتهما،  وتمختارهما القسم، اعلى محكمين اثنين عرض البرنامج هل 

 نعم األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ قة األقسام العلميةهل تم إرفاق مواف

 

 ؟(مدفوعة التكاليف)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق
 نعم

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج( 2)

 ي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ تكتب أهمية البرنامج مختصرة وف 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

 

نامج من مواكبة توجهات رؤية المملكة الطموحة  . 1   تعتز بتنظيم سوق العقار ونظرا ألهمية  2030انطلقت أهمية هذا الير
والت 

  االقتصاد السعودي عىل مستوى الناتج المحىل  اإلجمال  والناتج القوم   غي  النفطيةقطاعات القطاع العقاري كأحد ال
ز
 المساهمة ف

 الحاجة ال  تطوير المعارف والمهارات الخاصة بالتعامل مع تحديات التطوير العقاري المعارصة.  ةتلبي . 2

  مجال التطوير  . 3
ز
  سد العجز ف

ز
ة تساهم ف ز ق األوسط عىل المستوي العريض. توفي  كوادر وطنية مدربة ومتمي   العقاري بالمملكة والشر

  استحداث برامج الدراسات العليا غي  المتوفرة عىل مستوي المنطقة الغربية بالمملكة  . 4
ز
تعزيز دور جامعة الملك عبد العزيز ف

  تخصص التطوير العقاري ويحتاجها 
ز
كات ا سوق العمل ف  . لتطوير العقاري(مثل )الجهات الحكومية مثل وزارة اإلسكان، وشر

 

1. The importance of this program was based on keeping pace with the trends of the Kingdom's ambitious 

vision 2030, which is concerned with regulating the real estate market and due to the importance of the 

real estate sector as one of the non-oil sectors contributing to the Saudi economy at both Gross 

domestic product (GDP) and the gross national product (GNP).   

2. The program provides skills and knowledge to scientifically tackle some of the imminent real estate 

problems, i.e., demand and supply valuation, real estate finance, property management, etc. 

3. Qualify trained practitioners to fill the market gaps of real estate in KSA and the Middle East at large. 

4. The RED program is one of the first executive Real estate programs in KSA, the Middle East, and 

North Africa which enforces the role of the KAU as a leading university in a much-needed 

professional topic that is important to many sectors Such as (government agencies such as the Ministry 

of Housing, real estate developers). 

 

 مج( أهداف البرنا3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق 

 اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 
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 األهداف 

 

  مجوال تطووير ا . 1
ز
ز نحو السووق ف ز موجهي  لعقوارات لهوم معرفوت متعمقوة بو دارر م واريووووع البنواص واالقتصواد العقواري وقوانون إعداد ممارسي 

 .  
 األراضز

  قطاعات  . 2
ز
  وأدارر م اريووووع البناص بغرض إعدادهم لألدوار المهنية ف

ز لالقتصاد العقاري وقانون األراضز تطوير وتعميق معرفت الخريجي 

 2030وتماشيا مع رؤية المملكة  أدارة العقارات واإلن اصات

ق األوسط وشمال افريقيا.  . 3 ز ب كل خاص عىل الشر كي 
  المجاالت المتعلقة بالتطوير العقاري المستدام مع الي 

ز
 سد الثغرات البحثية ف

ز حول أالهميت االجتماعية  . 4 اتتعميق فهم الخريجي   البيئية للتطوير العقاري.  والتأثي 

 مالصمة لحياة االنسان العرصي وأكي  ياص بيئة عمرانية جاذبة السكنية لدى الخريووووج لتكون هذر االحاالحياص  أنسنتتعزيز مفهوم  . 5

  تمكووونهم مووون إصووودار االحكوووام واعتمووواد وجهوووت نظووور سوووليمة مووون خوووالل تقيووويم متووووازن للق وووايا المتعلقوووة  .6
ز بالمهوووارات الوووت  مووود الخوووريجي 

  االعتبار. 
ز
 بالتطوير العقاري، مع أخذ الجوانب االخالقيت ف

Objectives 

1. To prepare market-oriented practitioners in real estate with in-depth knowledge of construction project 

management, real estate economics, and land law . 

2. To develop and deepen the candidate’s knowledge of real estate economics, land law, and construction 

project management to prepare them for professional roles in the real estate and construction 

management sectors as in lined with vision 2030. 

3. Fill the research gaps in areas related to sustainable real-estate development, emphasizing the middle 

east and north Africa . 

4. Deepen candidates understanding of the importance of Social and. Environmental impacts of real 

estate development. 

5. Promoting the concept of humanization of residential neighborhoods in the graduate to make these 

neighborhoods an attractive urban environment and more suitable for the life of modern human beings. 

6. Acquaint candidates with skills that enable them to make judgments and adopt a standpoint through a 

balanced assessment of the field's issues while taking ethical aspects into account. 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

 ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  للبرنامج 50يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 

 معهد ماسوتسوشت للتكنولوجيا.  الجامعة: 

  للتطوير العقاري وووة: الكلي
 مركز ام أي ت 

  التطوير العقاري الدرجووة العلميووة: 
ز
 ماجستي  العلوم ف

 التطوير العقاري التخصص العووام: 

 التطوير العقاري التخصص الدقيق: 

 وحدة 40عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 
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 ( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم5)

  

ي واإلقليم   -1   التخطيط الحرصز
ز
 برنامج الماجستي  ف

ي واإلقليم   -2   التخطيط الحرصز
ز
 برنامج الدكتوراة ف

  

 

 
 

 ( شروط إضافية للقبول في البرنامج6)

  القبول “بـ نون س المعالباب الخامالموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، والمذكورة في  التي لم َتنص عليها الالئحةتذكر فقط الشروط

 على موقع العمادة اإللكتروني. والتسجيل" والمتوفرة

 جيد  التقدير المطلوب

التخصـصات المطلوبـة 

 للدرجة المتقدم إليها

  
ز
نامج حاصل عىل درجة البكالوريوس ف   الير

ز
 : إحدى التخصصات التاليةأن يكون المتقدم للتسجيل ف

ي واإلقليم   )تخطيط المدن(، عمارة البيئة، الجيوماتكس، الهندسة، الحاسبات،  العمارة، التخطيط الحرصز

التسويق، التمويل، المحاسبة، المالية، إدارة اعمال، اإلحصاص، الرياضيات، الجغرافيا، علوم الحقوق، اقتصاد وادارة، 

 ، لوم األرض، السياحة، األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةالبحار، ع

وبة درجة اللغة المطل

TOEFL / IBT 
IELTS 4.0 

  شــروط أخــرى

 الدراسية رسوم( ال7)
 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المهنية 

 التكلفة اإلجمالية 33 إجمالي عدد الوحدات الدراسية SR 2400 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة
79.200

SR 

 السعودية للتخصصات الصحيةالبرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة  ( تصنيف8)

      مصنف 

      غير مصنف 

 اإليضاح:
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( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجتحديد الجهات بدقة دون عموميا يراعى 

 القطاعات الحكومية

 الوزارات المختلفة.  •

 إمارات المناطق.  •

 أمانات المدن.  •

. هيئات التخ •   واإلقليمت   وعىل مستوى مدن المملكة ودول التعاون الخليجر 
 طيط الوطتز

 هيئات التنمية الدولية العاملة بالمملكة العربية السعودية.  •

ية.  •  المراصد الحرصز

 القطاع الخاص

•  .  
كات التطوير العمراتز  شر

ي واإلق •   مجال التطوير العقاري ومجال التخطيط الحرصز
ز
 ليم  والعمارة. المكاتب اإلست ارية ف

  والمنظمات غي  الحكومية
 منظمات المجتمع المدتز

ية.  •  المراصد الحرصز

ية.  •   مجال التطوير العقاري والتخطيط والتنمية الحرصز
ز
 المنظمات غي  الحكومية العاملة ف

 القطاع األكاديم  

 أقسام التطوير العقاري، العمارة والتخطيط بالجامعات.  •

 ؟زعبد العزيه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك هل توجد برامج مشاب( 10)

 .في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 ؟من حيث االسم والمحتوى شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرىم هل توجد برامج( 11) 

 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 جامعة الملك سعود الجامعة:     

 كلية العمارة والتخطيط الكليوووة:     

 قسم التخطيط القسم:     
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نامج:       ماجستير التطوير العقاري اسم الير

 

 في جامعات المملكة إن وجد مشابهةلبرنامج المقترح عن غيره من البرامج ال( السمات المميزة ل12)

نامج  مرونة الير

  المتطلبوات االساسويت إلزاميوت عوىل  -
ز بتصوميم احتياجواتهم الفرديوة المحوددة. بالمقابول توبت  نامج للمرشوحي  يسمح الهيكل المعياري للير

  مجال اهتمامهم كمقررات ا
ز
ز يمكنهم اختيار وحدات ف  ختيارية او حرة. الجميع إلمالص الرصامة االكاديميت. المرشحي 

  طرق التعلم
ر
 االبتكار ف

  جامعت الملك عبد العزيز وتت من  -
ز
ز من ثالث كليات وأربعت أقسام مختلفت ف نامج أع اص هيئت التدريس مؤهلي  يقوم بتقديم هذا الير

 ووواريووووع، ودراسوووات منووواهج التووودريس أف ووول األسووواليب التقليديوووة والمبتكووورة باسوووتخدام الوووتعلم القوووالم عوووىل شد وتحليووول الم ووواكل، والم
ز ال يوف، والحلقات الدراسية.   الحالة، وحلقت العمل، والمتحدثي 

ة مووون  - ر الحجوووم للسووما  بالم وواركة الن ووطة وتبوووادل األفكووار. ناهيووك عووون تقاسووم الخووير نووامج مجموعوووات الوودروس صووغي  ز الير أي ووا، يمووي 
نامج.    الير

ز
ز ف  المرشحي 

ي(  المنظور الدول  )الصورة الكير

نامج للسما  ألع واص هيئوت يسع  برنامج التطو  -   جميع التخصصات العقارية. وعليت، تم تصميم الير
ز
ير العقاري لتطوير منظور دول  ف

نامج.    تدريس الير
ز
 التدريس بالجامعات الدولية للم اركة ف

-  . ق األوسط وشمال افريقيا ب كل رليس  ز من منطقت الشر  الستقطاب الطالب الدوليي 
ً
نامج أي ا  ويسع  الير

 التفرد

  المنطقووة ا -
ز
  المملكووة والمنطقووة العربيووة.  ويعتووير األول موون نوعووت ف

ز
  التطوووير العقوواري ف

ز
امج التنفيذيووة ف نووامج هووو واحوود موون أول الووير لير

 الغربية للمملكة. 

ز من الذكور واإلناث.  - نامج مفتو  للمرشحي   الير

Program Flexibility 

- The modular structure of the RED program allows candidates to design their specific individual needs, 

while mandatory core requirements are imposed to dictate academic rigor. Candidates can select the 

modules in their area of interest as electives. 

Innovation in Course Delivery 

- Qualified faculty members teach the RED program from three different faculties at King Abdulaziz 

University and four departments. The teaching approaches incorporate the best of traditional and 

innovative methods using problem-based learning, projects, case studies, workshop, guest speakers, 

and seminars. 

- Also, the program features small group tutorials to allow for active participation and exchange of ideas. 

Not to mention sharing the expertise of the course candidates in Real Estate. 

International Perspective (Big Picture) 

- The RED program is devoted to developing an international perspective in all real estate disciplines. 

The program is designed to allow international faculty members to participate in the course delivery. 

- The program is also structured to attract international candidates primarily from the Middle East and 

North African region. 

Uniqueness 

- The program is one of the first Executive Real Estate Master programs in the KSA and Arab region.  

And it the first program of a kind in the western region of Saudi Arabia. 

- The Program is open to both male and female candidates. 

 

 الخبرة العلمية للقسم( 13)
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 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

نامج( 750 110 هو1396 بكالوريوس  )من بداية الير

 - - - دبلوم عالي

نامج( 45 15 هو1419 ماجستير  )من بداية الير

 1 10 هو1436 دكتوراه
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 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(يكون )   هـ     /        للعام الدراسي:أعضاء هيئة التدريس بالقسم ل ( جدو14)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

   أستاذ العالوليد بن عبد هللا عبد  1
ا -ويلز  تطوير اراضر  سعودي م1987 إنجلير

ي أستاذ عبد النارص عبد هللا أحمد محمد 2  مضي م1991 فرنسا -الرسبون  تخطيط حضر

ي أستاذ جمال عبد المحسن عبد العال 3 ا -كارديف -ويلز النقل الحضر  سعودي م1992 إنجلير
ي أستاذ وحيد زكريا إبراهيم سالم 4  مضي م1997 ألمانيا -آخن  -ثرو  تصميم حضر

ا -نيوكاسل  نظم المعلومات المكانية/ الجغرافية أستاذ عبد القادر بن عل  عبد القادر مراد 5  سعودي م1998 إنجلير

ي وإسكان أستاذ مشارك طارق بن عل  حسن فدقع 6  سعودي م1984 أمريكا -بورتالند  تخطيط وإقتصاد حضر
  بن محمد عزيز الرحمن 7

   ستاذ مشاركأ حسنر
يعات التخطيط وإستعماالت األراضر ا -ويلز  ترسر  سعودي م1988 إنجلير

اثكاليد  تخطيط وتنمية إقليمية أستاذ مشارك عبد هللا بن محمد حمدان الغامدي 8 ا -سير  سعودي م1989 إنجلير
ي أستاذ مشارك محمد محمود حسن معتوق 9  مضي م1999 أمريكا - تكساس إيه أند إم تقنيات التخطيط والتصميم الحضر

10   
ر
ي  أستاذ مشارك محمد بن عمير الجوف  سعودي 2012 هولندا -توينت تخطيط التقل الحضر

   2004 أوكرانيا -خاركوف  نظريات عمارة وترميم أستاذ مشارك محمود عل  الصبح 11
ر
 أردن

 هندي 2008 الهند -للهاباد ا -اللهاباد تخطيط وإدارة شبكات البنية التحتية أستاذ مشارك ألوك تيواري 12

ي أستاذ مشارك حجازيرزق إبراهيم  13 بول  تصميم حضر ا -ليفير  مضي 2010 انجلير

ي وبين   أستاذ مشارك إبراهيم زكريا بحر الدين 14    2012 اليابان -واسيدا تصميم حضر
ر
 سودان

ا -يوكاسل ن سياسات تنمية المناطق واإلسكان أستاذ مساعد عبد الحفيظ عوض حفظ هللا 15    م2007 إنجلير
ر
 سودان

16   
ر
  تخطيط المدن واألقاليم أستاذ مساعد ماجد بن عبد الصمد عنان

ر
 سعودي م1997 أمريكا -بنسلفانيا  النماذج ف

 أستاذ مساعد حسام محمد كامل أبو الفتوح 17
اتي ر  وإدارة 

سياسااااااااات تنميااااااااة وتخطاااااااايط إسااااااااير
 عمران

 مضي م1997 مض -القاهرة 

محمد نيازييوسف بن  18 ا -نيوكاسل  تخطيط نظم المعلومات الجغرافية أستاذ مساعد عبد الكبير  سعودي م2006 إنجلير
  أستاذ مساعد حازم عبد العظيم حماد 19

ر
ى والعمران  مضى 2006 مض - وأسيوطأمريكا/  -تكساس إيه أند إم  التصميم الحضر

  عمر شاول   20
 سعودي م2007 ألمانيا -أشتوتجارد  التحتيةتخطيط البنر  أستاذ مساعد حسان بن حسنر

ي أستاذ مساعد خالد نض الدين منديل   21 ي وتخطيط حضر ا -نيوكاسل  تصميم حضر  سعودي م2011 إنجلير

اليا -ملبورن  تخطيط وإدارة عمران أستاذ مساعد سامر بن سام  باعيىس 22  سعودي 2012 أسير

 عماد بن محمد قرنفلة 23
اطات  تنميااااااااااة أستاذ مساعد /انظمااااااااااة واشااااااااااير  

وتطااااااااااوير االراضر
  
/تقسيمات االراضر  

 تقسميات االراضر
 سعودي 2014 بريطانيا -نيوكاسل 

   أستاذ مساعد منصور بن رفعت حلم   24
يعات وإستعماالت األراضر  سعودي 2015 بريطانيا -نيوكاسل ترسر

 سعودي 2016 مريكاأ -فلوريدا  تنمية وتخطيط إقليم   أستاذ مساعد عمار بن عبد الحميد ناجر   25

ي أستاذ مساعد أيمن أيمن إحسان إمام 26  سعودي 2017 أسبانيا -كاتلونيا التطبيقية  تصميم حضر
27   

ر الحبيىسر  سعودي 2018 أسبانيا -كاتلونيا التطبيقية  االسكان أستاذ مساعد هيثم حسير

 سعودي 2019 أسبانيا -لتطبيقية كاتلونيا ا تنمية ريفية أستاذ مساعد محبوب حعبد الفتا عبد هللا محمد  28
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ     /       : للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
ة الحصول على سن

 الدكتوراه
 الجنسية
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    هـ     /        :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 16)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 مبتعث م2002 الملك عبد العزيز معيد أحمد بن عمر ريزاز 1
ر قدح 2   م2006 لك عبد العزيزالم محارصر  جمال بن حسير

3   
ر
  م2006 الملك عبد العزيز محارصر  وسام بن فريد عراف

 مبتعث م2007 الملك عبد العزيز محارصر  يارس عاصم قفاص 4

  م2007 الملك عبد العزيز محارصر  عبد هللا بن محمد بنجر 5

 مبتعث م2007 الملك عبد العزيز محارصر  أحمد بن محمد عابيد 6

  عمار بن محمد من 7
  م2008 الملك عبد العزيز محارصر  ىسر

 مبتعث 2009 الملك عبد العزيز معيد عبد الرحمن محمود الغبان 8
9   

  2009 الملك عبد العزيز محارصر  أحمد القرشر
  2009 الملك عبد العزيز محارصر  عامر الشينر   10
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضرل ( جدو17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م
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 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 سكرتير رئيس القسم  6 ليسانس كلية اإلعالم  فواز عوض السلم   1

  كلية األداب م رساج المالك  فايز سال 2
ر
 سكرتير رئيس القسم 6 طالب ف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 19)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 25 معمل نظم المعلومات الجغرافية  1

 25 معمل حاسب أل   2

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

  1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 
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 ح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجالمقترمعامل ( ال21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

 

 

 

 سية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( المتطلبات الدرا22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية 8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )

 .زعبد العزيبجامعة الملك 

 من مقررات البرنامج. % 25بحيث ال تقل عن  يجب أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم 

 يجب أن يكون هناك مقرر حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية. 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 رـحمقرر  ت من خارج القسممقررا مقرات من داخل القسم

18 9 3 0 

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

3 33 
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 ( List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  المقرر ورقمرمز 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

  Real Estate Law and Regulations واللوالح العقاريةالقانون  URPR 600 600 تخطع
Compulsory 

 اجباري/
3 - - 3   

ي URPR 601 601 تخطع  التطوير العقاري واالقتصاد الحرصز
Real Estate Develeopment and 
Urban Economics 

 Compulsory 
 اجباري/

3 - - 3   

 التقييم والتقدير العقاري URPR 602 602 تخطع
Real Estate Appraisal and Valuation 
 

Compulsory 
  اجباري/

3 - - 3   

 Real Estate Finance and Investment التمويل العقاري واالستثمار URPR 603 603 تخطع
 Compulsory 

 اجباري/
3 - - 3   

 Real estate Development Process عمليت التطوير العقاري URPR 604 604 تخطع
Compulsory 

 اجباري/
2 1 - 3   

 Real Estate Development Workshop مرسم التطوير العقاري URPR 614 614تخطع 
Compulsory 

 اجباري/
1 4 - 3   

           

   URPR 698 698تخطع 
وع بحت   Research Project المشر

Compulsory 
 اجباري/

- - - 3   
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة  تابع
 البحثيالرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،ب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجباريةيج 

 Course Title اسم المقرر Course Code المقرر ورقمرمز 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

   3 - - 3 /اختياريCity Marketing  Elective تسويق المدينة URPR 605 605تخطع 

ي URPR 606 606تخطع   التطوير العقاري والتصميم الحرصز
Real Estate Development and Urban 
Design 

Elective3 - - 3 /اختياري   

 التحرصز واإلسكان والتطوير العقاري URPR 607 607تخطع 
Urbanization, Housing, and Real 
Estate Development 

Elective3 - - 3 /اختياري   

   URPR 608 608تخطع 
 األساليب التحليلية للتخطيط العمراتز

Analytical Methods for Urban 
Planning 

Elective3 - - 3 /اختياري   

   3 - 1 2 /اختياريSpatial Information Systems  Elective نظم المعلومات المكانية  URPR 609 609تخطع 

 االستدامة والتطوير العقاري URPR 610 610تخطع 
Sustainability and Real Estate 
Development 

Elective3 - - 3 /اختياري   

ية والسوق العقاري URPR 611 611تخطع   السياسة الحرصز
Urban Policy and Real Estate 
Markets 

Elective3 - - 3 /اختياري   

           

   ARE 631 631 تر  م ع 
ز

   3 - - 3 /اختياريSpace Syntax Elective قواعد البنا الفراغ

   3 - - 3 /اختياريArchitectural Management Elective اإلدارة المعمارية ARE 625  625 تر  م ع

   3 - - 3 /اختياريProject Planning and Scheduling  Elective التخطيط والجدولة الم اريووووع IEEM 670 670ـه  ـه ص إ 

 تخطيط الصيانة واإلحالل IEEM 657 657ـه  ـه ص إ 
Maintenance and Replacement 
Planning 

Elective3 - - 3 /اختياري   
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل دول تحقيق ( ج24)

 فضال  ت( وضع عالمة) واألهداف المرتبطة ببعضها البعض أمام المقررات. 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           600 تخطع

           601 تخطع

           602 تخطع

           603 تخطع

           604 تخطع

           605 تخطع

           606 تخطع

           607 تخطع

           608 تخطع

           609 تخطع

           610 تخطع

           611 تخطع

           670ـه ص إـه 

           657ـه ص إـه 

           614 تخطع

           631 ت ر  م ع

           625 ت ر  م ع

           698 تخطع
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objectives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

          URPR 600 

          URPR 601 

          URPR 602 

          URPR 603 

          URPR 604 

          URPR 605 

          URPR 606 

          URPR 607 

          URPR 608 

          URPR 609 

          URPR 610 

          URPR 611 

          IEEM 670 

          IEEM 657 

          URPR 614 

          ARE 631 

          ARE 625 

          URPR 698 
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 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

األهداف ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  .1

 والبعد الوجداني.

 الموضوعات. .2

 وسائل التقويم. .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 ةالقانون واللوالح العقاري 600 تخطع

 

 : . األهداف1

ز من ن هذر المقرر المرشحي 
ً
 يمك

 التعرف عىل الق ايا القانونية المتعلقة بقانون العقارات . 1

  الق ايا القانونية المتعلقة بقانون العقارات ومنعحل  . 2

  تؤثر عىل قانون العقارات ىللقو  ناقد الفهم ال . 3
 الت 

ية. تاثي  قانون العقارات معرفة  . 4  عىل التنمية الحرصز

 موضوعات: . ال2

ز المالك والمستأجر، المجتمعات  كة للعقارات، العالقة بي    العقارات، الملكية الم ي 
ز
مصادر قانون العقارات، المصالح غي  الحيازيت ف

ز المتعددة الوحدات  العقارية: اتحادات المصالح والمالكي 

  نقل العقارات، وطرق نقلها، وتمويل نقل العقارات، القواعد ا
ز
  والتنمية االقتصادية والجوانب دور الوسيط ف

  األراضز
ز
لقانونية ف

يبية للملكية العقارية ونقلها  الرصز

 . وسائل التقويم: 3

  %20، العروض ال فوية %40ورقت فصلية 
 %40، االمتحان النهات 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Real Estate Law and Regulations URPR 600 

1. Objectives: 

This course enables candidates to  

1. Recognize legal issues related to Real Estate law. 

2. Solve, and prevent legal issues related to Real Estate law.  

3. Critically understand forces that influence Real Estate law. 

4. Recognize the effect of Real estate law on urban development 

2. Topics: 

Sources of Real Estate Law ،Nonpossessory Interests in Real Estate ،Co-Ownership of Real Estate ،The 

Landlord-Tenant Relationship ،Real Estate Communities: Multiunit Interests and Owners’ Association 

The Broker’s Role in the Transfer of Real Estate ،Methods of Transfer and Conveyance in Real Estate ،

Financing in the Transfer of Real Estate ،Legal Issus in Land and Economic Development and Tax 

Aspects of Real Estate Ownership and Transfer 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 40%, Oral presentations 20%, Final Exam 40% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر ـقرررمز ورقم الم

ي 601 تخطع  - 3 التطوير العقاري واالقتصاد الحرصز

 . األهداف: 1

ز  ر هذر المادة للمرشحي 
ً
 توف

ي وارتباطها بالتطوير العقاري وعنارص مفاهيم  عىلالتعرف  . 1  االقتصاد الحرصز

كات من خالل النظر إل مج . 2 ز والشر موعت من هياكل السوق، وق ايا العرض والطلب، والموقع فهم أعمق لسلوك المستهلكي 

  
ات استخدام األراضز  .وتاثي 

ية السياسات ةتحليل استجاب عىلالقدرة  . 3   عرصنا العامة والحرصز
ز
عىل  التطوير  الحال   لبعض األمور الهامة والم اكل البيئية ف

 العقاري. 

 . الموضوعات: 2

ية   لالقتصاد. وتتحقق المعرفة االساسيت توفر هذر المادة مقدمت لالقتصادات الحرصز
ً
 ومسبقا

ً
  ال تتطلب فهما متعمقا

والبيئية الت 

ي من خالل دراسة المفاهيم واالدوات االقتصادية الرليسية باستخدام أمثلت للسياسات البيئية وسياسات    والحرصز
باالقتصاد البيت 

، وأنواع مختلفت من إخفاقات السوق، والتقييم الب  
  استخدام األراضز

 يت 

 . وسائل التقويم: 3

  %20 ، العروض ال فوية%20 ورقت فصلية
 %60 ، االمتحان النهات 

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Real Estate and Urban Economics URPR 601 

1. Objectives: 

This course provides candidates with  

1. Recognizing the terms and components of urban economics and how its linked to Real Estate. 

2. Understanding of consumer and firm behavior by looking at a range of market structures, supply 

and demand issues, location and land use effects. 

3. Ability to Analyze policy responses to some of the significant environmental problems of our 

time 

 

2. Topics: 

The course provides an introduction to urban and environmental economics, which does not require an 

in-depth prior understanding of economics. Fundamental knowledge of environmental and urban 

economics is attained through the examination of key economic concepts and tools, using examples of 

environmental and land use policies, different types of market failures, and environmental valuation 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Oral presentations 20%, Final Exam 60% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 التقييم والتقدير العقاري 602 تخطع

 : . األهداف1

 يطٌور هذا المقرر مهارات الطالب ومعارفهم ليكونوا قادرين عىل 

 شر  عمليت التقييم العقاري . 1

 وتحديد أنواع تقارير التقييم . 2

ز المناهج الثالث لتقد . 3  ير القيمة وتطبيقاتهاوالتفريق بي 

 وإظهار فهم الحسابات الحسابية للرسملة واإلهالك  . 4

  تؤثر عىل  أن طت التقييم.  . 5
يعات واللوالح الت   مناق ت التشر

 . الموضوعات: 2

  
م هذا المقرر الدراس  للطالب مجموعت من الجوانب األساسية لتقييم العقارات التجارية والسكنية مع األدوات المناسبة الت 

َ
يقد

  البيئة المبنية من الناحية النظرية والممارسة. 
ز
 تسمح وتخلق فهم محددات القيمة ف

 . وسائل التقويم: 3

  %20 ، العروض ال فوية%40 ورقت فصلية
  %40 ، االمتحان النهات 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Real Estate Appraisal and Valuation URPR 602 

1. Objectives: 

This course develops candidates' skills and knowledge be able to  

1. Explain the appraisal process. 

2. Identify types of appraisal reports. 

3. Differentiate between the three approaches to estimating the value and their applications. 

4. Demonstrate an understanding of capitalization and depreciation math calculations and  

5. Discuss legislation and regulations affecting appraisal activities. 

2. Topics: 

This course introduces the student to a range of fundamental aspects of commercial and residential 

property valuation together with the tools that allow and create an understanding of the determinants of 

value in the built environment, both in theory and practice 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 40%, Oral presentations 20%, Final Exam 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــرر عنوان رمز ورقم المـقرر

 - 3 التمويل العقاري واالستثمار 603 تخطع

 . األهداف: 1

ز من  ن هذا المقرر المرشحي 
َ
 يمك

  التطوير العقاري وتقنيات حيثياتفهم  . 1
ز
 أخذ القرارات المالية ف

  االستثمار والتمويل  امتالك . 2
ز
 المهارات التحليلية ف

  تؤثر عىل  ىفهم تلك القو  . 3
  ذلك القانونية الت 

ز
ي، بما ف   السياق الحرصز

ز
  التنمية العقارية واالستثمار ف

ز
القيم المستدامة ف

 والتنظيمية، السياسية، وأسواق راس المال. 

 . الموضوعات: 2

  مجال تطوير العقارات واالستثمار. التأجي  واإليرادات العقارية، و 
ز
التحليل تغط  المادة مفاهيم وتقنيات تحليل القرارات المالية ف

، والخيارات والمخاطر والهيكلة المالية للملكية العقارية.  يتر 
، وتقييم األسهم، والتحليل الرصز  

 المبدت 

 . وسائل التقويم: 3

  والتمارين %20، العروض ال فوية %20ورقت فصلية 
 %60، االمتحان النهات 
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Real Estate Finance and 

Investment 
URPR 603 

 

1. Objectives: 

This course enables candidates to  

1. Understand the terms and techniques of making informed-financial decisions in Real Estate. 

2. Possess analytical skills in investment and finance.  

3. Understanding of those forces that affect sustainable values in real estate development and 

investment in the urban context, including legal, regulatory, political, and the capital markets 

2. Topics: 

The course covers the concepts and techniques for analyzing financial decisions in property development 

and investment. Topics: leasing and property income streams, pro forma analysis, equity valuation, tax 

analysis, options, risk, and financial structuring of real property ownership 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Oral presentations 20%, Final Exam, and assignments 60%. 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 عمليت التطوير العقاري 604 تخطع

 

 : . األهداف1

  بستسمح هذر المادة للطالب 

 المراحل األساسية لعمليت التطوير العقاري معرفة  . 1

 عملية التطوير العقاري مكونات وتحليلوصف  . 2

 والتصميمالتخطيط  ونظمبمعايي   ربطها و  والتطوير مفاهيم االستثمار  تطبيق  . 3

 لعمليات التطوير العقاري والقانونيةالهياكل اإلدارية  وتقييممعرفة  . 4

 . الموضوعات: 2

  األش المتعددة، واالستخدام المختلط، وأعادر 
  مباتز

ز
تتكون الموضعات لهذر المادة من هيكل المكتب التجاري، مفهوم االستثمار ف

، واإلجراصات البيئية، التطوير، ومْل الفراغ   
، واستعراض استخدام األراضز  

ية. دراسة تجميع األراضز   المناطق الحرصز
ز
  ف

العمراتز

وع، وهياكل راس المال  واعتبارات التصميم، وطرق التسليم. وتناقش هذر المادة أي ا جدوى السوق، ومستندات ما قبل المشر

، وأدارر والتمويل، والوكاالت المهنية والحكومية، والعقود مع  وع، والتسويق، والتأجي  كاص واألطراف الخارجية ودورة حيار المشر الشر

 الممتلكات. 

 . وسائل التقويم: 3

وع    والتمارين %20، العروض ال فوية %20ورقت فصلية /مشر
 %60، االمتحان النهات 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Real estate Development 

Process 
URPR 604 

1. Objectives: 

This course will allow candidates to  

1. Understand the fundamental phases of the real estate development process and  

2. Describe and analyze the components of the real estate development process. 

3. Apply the principles of investment and real estate development while linking them to both 

planning and design regulations and bylaws. 

4. Knowledge and appraisal of legal and administrative frameworks of Real Estate. 
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2. Topics: 

Property and project types covered include commercial office, multifamily, mixed-use, redevelopment, 

and urban infill. Study land assemblage, land use review, environmental procedures, design 

considerations, and delivery methods. Also, discuss market feasibility, the project pro forma, capital and 

financing structures, professional and government agencies, contracts with partners and external parties, 

the project lifecycle, marketing, leasing, and property management. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper/ Project 20%, Oral presentations 20%, Final Exam, and assignments 60%. 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 تسويق المدينة 605 تخطع

 : . األهداف1

 تهدف هذر المادة ال  

  عملية التطوير العقارية.  ومكونات توضيح عنارص  . 1
ز
 التسويق الفعال ف

نت . 2  . شر  كيفية استخدام التكنولوجيا، التسويق عير اإلني 

اتيجيات افهم  . 3  ستخدام وسالل التواصل المجتمع  لتحقيق ذلك. اسي 

اتيجيات تسويق فعالة  وصناعةرفع مهارة الطالب لتصميم  . 4   وحديثةاسي 

 . الموضوعات: 2

  
ز
ي، وأبحاث التسويق، والتقسيم واالستهداف، وخطت التسويق، وعمليت االدراج، وتقنيات البيع كلها ف يغط  هذا المساق سلوك الم ي 

اتيجية، والعمل سياق صناعت العقار  ات. وتهدف المادة أي ا إل تطوير المهارات األساسية للتفكي  المستقل، وحل الم كالت االسي 

 الجماغ  الفعال، وكتابت تقارير االعمال

 . وسائل التقويم: 3

  والتمارين %20، العروض ال فوية %20ورقت فصلية 
 %60، االمتحان النهات 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 City Marketing URPR 605 

1. Objectives: 

This course aims to 

1. Explaining elements of effective marketing in real estate development. 

2. Explain the use of technology and internet marketing. 

3. Understanding social media use as marketing strategies for real estate. 

4. Improving students’ skills in designing a marketing strategy for a real estate product. 

 

2. Topics: 

This course Covers buyer behavior, marketing research, segmentation and targeting, the marketing plan, 

the listing process, and selling techniques all in the context of the property industry. The course also 

intends to develop essential skills for independent thinking, strategic problem solving, effective 

teamwork, and business report writing. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Oral presentations 20%, Final Exam and assignments 60%. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

التطوير العقاري  606 تخطع
ي  والتصميم الحضر

3 - 

 : . األهداف1

ز نوعيت بع ي لتحسي    ال  هذر المادة  وتسع   هما البعض. تهدف هذر المادة إل استخدام كل من التطوير العقاري والتصميم الحرصز

ز التطوير  المتبادلالتأثي  فهم  . 1 ي  بي  ز النتالج االقتصادية والمادية واالجتماعية والبيئية العقاري والتصميم الحرصز لتحسي 

  للمنتج العقاري. 

  تكوين منتج عقاري مستدام.  استخدام . 2
ز
ي ف  مكونات وعنارص وابعاد التصميم الحرصز

 لتحديد طبيعة المنتج التصميم  للتطوير العقاري.  والجدوياسات السوق در  مفاهيم ومخرجاتتطبيق  . 3

 . الموضوعات: 2

ق األوسط    الشر
ز
ي وكيف يمكن ان تتأثر بعمليت التطوير العقاري ف هذر المادة تتعلق بالنظر إل عنارص التصميم الحرصز ز بؤرر تركي 

ي    المملكة العربية السعودية والدول العربية. وشمال افريقيا. سيتم اإلشارة ب كل خاص إل التصميم الحرصز
ز
 والممارسات العقارية ف

 . وسائل التقويم: 3

  %20  ، العروض ال فوية%20 فصليةورقت 
 %60  ، التمارين واالمتحان النهات 

 
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Real Estate and Urban Design URPR 606 

1. Objectives: 

This course aims at utilizing both real estate and urban design to improve the quality of each other. The 

course seeks to  

1. Understanding the interchanging influence of real estate and urban design that would improve the 

economic, physical, social and environmental outcomes of the real estate product.  

2. Utilization of urban design components and elements to; produce a sustainable real estate 

product. 

3. Applying the terms and outcomes of market and feasibility studies to define the design nature of 

the real estate product. 

2. Topics: 

The course extends its focus on looking at elements of urban design and how they can be influenced by 

the process of real estate in the Middle East and North Africa. Reference will be given to urban design 

and real estate practice in Saudi Arabia and Arab states 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Oral presentations 20%, Final Exam and assignments 60% 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

التحرصز واإلسكان والتطوير  607 تخطع
 العقاري

3 - 

 : . األهداف1

 ر المادة إل تهدف هذ

 بالعقارات والتحرصز واإلسكان.  الخاصةالنظريات والممارسات والمبادئ ب بالمعارف المتعلقة تعريف الطالب . 1

  تندمج فيها هذر المكونات الثالثة وتت ابك.  عىلالتعرف  . 2
 المنطقة الت 

 . الموضوعات: 2

  قطاغ  اإلسكان والعقارات، ت مل المواضيع كيف تختلف األصول العقارية واألسواق عن األصول األخرى
ز
، والنفوذ الحكوم  ف
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ق األوسط والمملكة العربية السعودية، وتمويل العقارات، والتنمية.    الشر
ز
  ف

 
 واإلسكان غي  السوف

ها عىل قطاع اإلسك   المملكة العربية السعودية وكيفية تأثي 
ز
  الحالية ف

ان التال  كما تنظر المادة ال  السياسات واتجاهات التوسع العمراتز

ات والندوات واإلجراصات الميدانية وزيارات المواقع.    ذلك المحارصز
ز
 سوق العقارات. يتم تقديم هذر المادة بأشكال مختلفة بما ف

 . وسائل التقويم: 3

وع فصىل  
  %15 ، العروض ال فوية%25 ورقت /مشر

وع النهات    %60 ، االمتحان/ المشر
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Urbanization, Housing, and 

Real Estate 
URPR 607 

1. Objectives: 

This course is designed to  

1. Acquaint candidates with the knowledge of theories, practices, and principles of real estate, 

urbanization, and housing.  

2. Recognize the area where these three components merge and intertwined. 

2. Topics: 

Topics include how real estate assets and markets differ from other assets, government influence in the 

housing and real estate sectors, non-market housing in the Middle East and Saudi Arabia, financing real 

estate, and development. The course also overlooks current urbanization policies and trends in Saudi 

Arabia and how it influences the housing sector and thus the real estate market. This course is delivered 

in various forms including lectures, seminars, fieldwork, and site visits. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper/project 25%, Oral Presentations 15%, Final Exam/project 60% 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

األساليب التحليلية  608 تخطع
  
 للتخطيط العمراتز

3 - 

 : . األهداف1

 ف هذر المادة إل تهد

 تعريف الطالب عىل  أنواع البيانات المختلفة ووسالل جمعها و تحليلها.  . 1

2 .  .  
  استخدام مختلف أنواع التحليل المرتبطة بالتخطيط العمراتز

ز
ز ف  تطوير مهارات المرشحي 

يالمخرجات  قدرة الطالب عىل  تفسي   تطوير  . 3   التخطيط الحرصز
ز
ا ما تستخدم ف   كثي 

 . و التطوير العقاري الكمية والنوعية الت 

 . الموضوعات: 2

  مجال التخطيط. وعىل نطاق واسع. يتم 
ز
  غالبا ما تستخدم ف

ز عىل التعرف عىل األساليب التحليلية الت  ستساعد هذر المادة المرشحي 

  خمست أجزاص رليسيت: 
ز
( تحليل 4ألولية، ( جمع البيانات ا3( جمع البيانات الثانوية، 2( فهم وتفسي  البيانات، 1تنظيم المادة ف

  المتقدمة )مثل نمذجة االنحدار( ونظم المعلومات الجغرافية ه  تقنيات 5البيانات، و
( تقديم النتالج. وأساليب التحليل اإلحصات 

  هذر المادة. 
ز
  ستعرض ف

  ممارست التخطيط الت 
ز
 شالعت تستخدم ف

 . وسائل التقويم: 3

وع فصىل  
  ، الت%20، العروض ال فوية %300 ورقت/مشر

وع النهات   %50مارين واالمتحان/المشر
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Analytical Methods for Urban 

Planning 
URPR 608 

1. Objectives: 

This course aims at 
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1. Introducing the different types of data, data collection techniques and analysis methods.  

2. Developing candidates’ skills in using urban planning analysis.  

3. Improve students’ skills in explaining the outcomes of the quantitative and qualitative outcomes 

that are often used in urban planning  

2. Topics: 

This course will help candidates to learn about methods that are often used in the planning field. Broadly, 

the course is organized into five main parts: 1) understanding and interpreting data, 2) collecting 

secondary data, 3) collecting primary data, 4) analyzing data, and 5) presenting results. Advanced 

statistical analysis methods (e.g., regression modeling) and Geographic Information Systems are 

common techniques used in planning practice which will be exhibited in this course 

3. Assessment Methods: 

Term Paper/project  30%,  Oral Presentations  20% , assignments, Final Exam/project 50%  

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 نظم المعلومات المكانية  609 تخطع

 : . األهداف1

 تهدف هذر المادة إل 

  برنامج الماجستي  إل المفاهيم والمبادئ وواقع استخدام  . 1
ز
ز ف   GISنظم المعلومات الجغرافية )تعريف وإدخال المرشحي 

ز
( ف

 العقارية. الم اريووووع 

ز أنظمة المعلومات المكانية ومختلف مراحل التطوير العقاري المتعارف عليها.  . 2  الربط ما بي 

  عىل  المعلومات.  . 3
 التحليل المتقدم واستخدام حلول لألنظمة المكانية النتاج منتج عقاري مبتز

 . الموضوعات: 2

(، وتتناول كال من هيكل نظم المعلومات الجغرافية تعتمد هذر المادة ال دراسية األسلوب النظري والعمىل  )اي التدريب العمىل 

  للطالب ان يفهم نظرية ومبادئ وعمليات 
  والعقارات وأدارر البيانات. وبنهاية هذر المادة ينبعز

  التحليل المكاتز
ز
واستخدامها ف

نامج وتطبيقات نظم البيانات الجغرافية األساسية؛ ك ؛ )ب( القدرة عىل  ArcGISما يتوقع ان تتكون للطالب معرفت عمل صلبت بير

  
  النمذجة الجغرافية والعقارات ومهام التحليل؛ وتكون قادرر عىل  إن اص الخرالط الت 

ز
استخدام الحلول القالمة عىل  النظم الجغرافية ف

 تنقل ب كل فعال المعلومات المكانية والتحليالت. 

 م: . وسائل التقوي3 . 1

وع فصىل  
  %20، تمارين %40مشر

وع النهات   %40، المشر
 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Spatial Information Systems  URPR 609 

1. Objectives: 

This course is intended to  

1. Introduce candidates to the concepts, principles, and the reality of using Geographic Information 

Systems (GIS) in Real Estate projects.  

2. Provides the connection between the spatial systems and the different known stage of the real 

estate project. 

3. Improving studnts skills in advanced analysis and the use of spatial systems solutions to prduce 

an information-based real estate product. 

2. Topics: 

The course is theoretical and practical (i.e., very hands-on), addressing both the structure of geographic 

information systems and their use for spatial analysis, real estate and data management. By the 

conclusion of this class, a student should understand basic GIS theory and principles, operations, and 
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applications; have a solid working knowledge of the ArcGIS software; the ability to employ GIS-based 

solutions to geographic modeling, real estate and analysis tasks; and be able to create maps that 

effectively convey spatial information and analyses 

3. Assessment Methods: 

Term project 410%, Assignments 20%, Final Project 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

االستدامة والتطوير  610 تخطع
 العقاري

3 - 

 : األهداف.  1

 يهدف هذا المقرر ال  

ية والبيئة الطبيعية . 1 ز البشر   يواجها المجتمعو  استك اف العالقة بي 
  مجموعت من تحديات االستدامة الت 

ز
 . النظر ف

2 .   
ز
  تطبيق مبادئ االستدامةو  تحليل تطوير المهارات ف

ز  دور مختلف القطاعات التعرف عىل   . 3 ز ومديري البيئة والعقارات والتنمية المهنيي    ذلك المخططي 
ز
ز )بما ف والمهنيي 

  التحرك نحو مستقبل أكي  استدامت. 
ز
ز ومخطط  المجتمع والمجتمعات المحلية( ف  والمصممي 

 . الموضوعات: 2

  المنتج هذر المادة تتسم بالمكون النظري والعمىل  وبالتال  فإنها تتناول منهج مرن ينظر إل انعكاس ا
ز
لركالز الثالث لالستدامة ف

  هذر المادة من مجموعة دراسية ألخري
ز
 العقاري. عليت تختلف المواضيع المتداولة ف

 . وسائل التقويم: 3 . 2

وع فصىل  
  %20، التمارين %20، العروض ال فوية %20ورقت/مشر

وع النهات   %40. االمتحان/المشر

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Sustainability and Real Estate 

Development 
URPR 610 

1. Objectives: 

This course aims  

1. Describing the relationship between humankind and the natural environment and considering a 

range of sustainability challenges faced by society.  

2. Developing skills in analyzing and applying sustainability principles  

3. identifying the role of different sectors and professionals (including planners, environmental 

managers, real estate & development professionals, designers, community planners, and 

communities) in moving towards more sustainable futures. 

2. Topics: 

The course is theoretical and practical; thus, it utilizes a flexible format that looks at the reflection of the 

three pillars of sustainability in the real estate product. Topics are therefore changing from class to class 

3. Assessment Methods: 

Term Paper/project 20%, Oral Presentations 20%, assignments 20%, Final Exam/project 40% 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

ية والسوق  611 تخطع السياسة الحرصز
 العقاري

3 - 

 : . األهداف1

  هذر الم
ز
 ادة سيتمكن الم اركون من ف

ز عىل النتالج األساسية، والتقييم، والتمويل،  . 1 كي 
  السياسات الدولية والمحلية، مع الي 

ز
تطوير نظرية لالختالفات المقارنة ف

 واالقتصاد. 
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ية، وعن  وفهممعرفة  . 2   تصاغ بها السياسة الحرصز
  الطرق الت 

ز
 االختالفات المؤسسية ف

ية وكيف تؤثر عىل السوق العقاريةالنتالج االقتصادية واال معرفة  . 3  جتماعية والمادية للسياسة الحرصز

 : . الموضوعات2

سيدرس الطالب تدفق األموال من وال  القطاعات الوطنية المختلفة، ويحاولون فهم كيف تؤثر السياسات عىل نوعية  -

 وطبيعة السوق العقاري ومن ثم عىل االقتصادات الوطنية. 

  ينطوي عليها. كما سينظر الطالب أي ا م -
  األسواق العقارية الدولية لتحديد المخاطر والمكافئات الت 

ز
ن منظور المستثمرين ف

 جعل تطبيق هذر الدروس سهال عىل السياسات 
ً
. سيحاول الطالب اي ا من ثم استخالص الدروس من النهج المقارن الدول 

ية واالقتصادية والمالية المحلية واالستثمارات عىل المستو  يات المحلية والواللية واإلقليمية واالتحادية داخل البلد الحرصز

 الذي يختارر الطالب. 

ستوفر المادة سياقا تاريخيا ودوليا للمسالل المذكورة أعالر وسيكتسب خريجو هذر المادة فهما شامال للعوامل والسياسات  -

  تؤثر عىل األسواق العقارية. 
 االقتصادية الت 

 وسائل التقويم:   . 3

وع    ن، االمتحا%15 ، العروض ال فوية%15 فصىل  ورقت/مشر
وع النهات   %70/التمارين  /المشر

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Urban Policy and Real estate 

Market 
URPR 611 

1. Objectives: 

In this course, candidates will  

1. Develop a theory of comparative differences in international and local policies, focusing on 

essential outcomes, valuation, finance, and economics.  

2. Graduates understand institutional differences in the ways urban policy is formulated, and about 

the economic, social and physical outcomes of urban policy and how it affects the real estate 

market. 

2. Topics: 

Graduates will also study the flow of funds to and from the different national sectors, trying to 

understand how policies affect how real estate impact national economies . 

candidates will also consider the perspective of investors in international real estate markets and the risks 

and rewards involved. While drawing lessons from an international comparative approach, candidates 

will try to make them applicable to local urban, economic and finance policies and investments at the 

local, state/provincial, and federal levels within the student’s country of choice. 

The course will provide a historical and international context for the issues mentioned above. Graduates 

of this course will acquire a comprehensive understanding of the economic factors and policies which 

influence real estate markets 

3. Assessment Methods: 

Term Paper/project 15%, Oral Presentations 15%, Assignments/ Final Exam/project 70% 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 التخطيط والجدولة الم اريووووع 670ـه  ـه ص إ 

 . األهداف: 1

  التخطيط والجدولة  •
ز
  تستخدم ف

تزويد الطالب بالمعرفة المتعمقة إلدارة الم اريووووع واألدوات والتقنيات المعارصة الهامة الت 

 والسيطرة عىل الم اريووووع. 

  الم اريووووع تطوير قدرات الطالب لتطبيق ديناميكيات الفريق، أ •
ز
ساليب جدولة الم اريووووع وتقنيات إدارة المخاطر والتحكم ف

 ب كل فعال. 

 تقوية تعلم الطالب باالستعانة بعدد من التمارين العملية باستخدام دراسات الحالة والم اريووووع الحقيقية.  •
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 . الموضوعات: 2

  إدارة
ز
  إدارة الم اريووووع؛ دور المديرين لتحقيق األداص العال  ف

ز
اتيجية  مقدمة ف وع؛ تطوير اسي  الم اريووووع؛ ديناميات فريق عمل المشر

وع؛ إجراص  وع؛ إدارة المخاطر وتخفيف آثارها؛ مراقبة المشر وع؛ إدارة اتصاالت المشر وع وتخطيط التنفيذ؛ جدولة المشر المشر

  إدارة الم اريووووع
ز
وع؛ إدارة الم اريووووع المتعددة؛ بعض االتجاهات ف وع؛ إغالق المشر  . مراجعات المشر

 . وسائل التقويم: 3

 %40، االختبارات: %60المهام الجماعية، الواجبات الفردية، المناق ات الفصلية: 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Project Planning and 
Scheduling  

IEEM 670 

1. Objectives: 

•Deliver deep knowledge of project management by teaching students the details of the major 

contemporary tools and techniques that are used in planning, scheduling, and controlling projects. 

•Develop students' ability to apply the appropriate team dynamics, project scheduling approaches, risk 

management and project control tools effectively. 

•Reinforcing students learning through a number of practical exercises using case studies and real 

projects. 

2. Topics: 

Introduction to Project Management (PM); The role of high performing project Managers; Project Team 

Dynamics; Developing Project Strategy and Implementation Planning; Project scheduling; Managing 

Project Communications; Risk Management and Mitigation; Arbitration; Project Control; Conducting 

Project Reviews; Closing out the Project; Managing Multiple Projects; Trends in Project Management. 

3. Assessment Methods: 

Team projects, individual assignments, in-class discussions: 60%, Exams: 40%   

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 تخطيط الصيانة واإلحالل 657ـه  ـه ص إ 

 : األهداف. 1

 شر  وظيفة الصيانة كنظام.  •

 شر  آلية إصال  األعطال.  •

 تصميم نظام الصيانة الكامل عىل أساس تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم.  •

 ت غيل نظام الصيانة والتحكم فيت.  •

 : الموضوعات. 2

تخطيط وجدولة الصيانة. مراقبة مواد أنظمة الصيانة. عمليات الصيانة والتحكم. الصيانة الوقالية: المفاهيم والنمذجة والتحليل. 

 الصيانة. أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة. دراسات االستبدال. دراسات الحالة. 

 . وسائل التقويم: 3

 %60المهام الجماعية، الواجبات الفردية، المناق ات الفصلية:  •

 %40االختبارات:  •

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Maintenance and 

Replacement Planning 
IEEM 657 

1. Objectives: 

• To explain maintenance-function as a system . 

• To explain the mechanism of the breakdown repair. 

• To design complete maintenance system based on maintenance planning, scheduling and control. 

• To operate and control a maintenance system. 
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2. Topics: 

Maintenance systems. Maintenance operation and control. Preventive Maintenance: concepts, modeling, 

and analysis. Maintenance planning and scheduling. Maintenance material control. Computerized 

Maintenance Management Systems. Replacement studies. Case studies.  

3. Assessment Methods: 

• Team projects, individual assignments, in-class discussions: 60% 

• Exams: 40% 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

   631 ع م ر ت
ز

 - 3 التفكيك الفراغ

 األهداف:   . 1

 يهدف المقرر ال  

  وتعقيد أنظمة المدينة والنتالج االجتماعي . 1
ز

ز التصميم الفراغ .  ةفهم العالقة بي   بناًص عىل أداة برنامج حاسوتر 

 . الموضوعات: 2

 مقدمة، أنظمة المدن وقرارات حاسوبية مساعدة•        

   : التصميم1وحدة •        
ز

 الفراغ

 االجتماعية االقتصادية تنظيمات: ال2وحدة •        

 التنظيمية : الخطط3وحدة •        

وع، سلوك أداة برنامج حاسوتر   : تصميم4وحدة •        
 مشر

 .  وسائل التقويم: 3

 %15 مناق ة جماعية/أنظمة المدن/ عرض شفوي•         

ة•          /محارصز  
ز

/التصميم الفراغ  %15 تحليل جماغ 

وع جماغ  •           %20 /التنظيمات االجتماعية االقتصادية/عرض برسوماتمشر

اتيجيات التصميم•          وع فردي/اسي   %25 مشر

         •  
وع عمراتز وع فردي/تصميم مشر  %25 مشر

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Space Syntax ARE 631 

Objectives:   

The purpose of this course is to 

1. Understand the relationship between spatial design and city systems complexity and social 

outcomes based on a software tool  . 

2 .Topics       : 

Introduction - City systems and computer-aided decisions 

Module 1:  Spatial design 

Module 2: Social and economic organizations 

Module 3: Design strategies 

Module 4: Project design/software tool behavior 

3 .Assessment Methods: 

Group discussion/ City systems /oral presentation 15% 

Group analysis/ Spatial design /lecture 15% 

Group project/ Social-economic organizations /graphic presentation 20% 

Individual project/ Design strategies 25% 

Individual project/ Urban Project design 25% 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 اإلدارة المعمارية 625 ع م ر ت
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 األهداف: . 1

 يهدف المقرر إل  

 اإلدارة الهندسية من المنظور المعماري.  دواتأ التعرف عىل . 1

 . الموضوعات: 2

 المفاهيم األساسية إلدارة الهندسة المعمارية والبناص. •         

اف. •            الجانب االست اري، وي مل: إدارة التحديات أثناص مرحلة التصميم، وإعداد حزمة العطاصات، واالشر
ز
 اإلدارة ف

،والهيكل  البناص،عقود •           
 وتخطيط الوقت.  القانوتز

وع، ملكية المعدات، إنتاجية المعدات، عمليات البناص، إدارة •          وع: تمويل المشر المواد  ةالعمال، إدار التدفق النقدي للمشر

 والسالمة. 

وط الخاصة ووثال•          وط العامة، الشر ات، السندات، االمتيازات، الشر ، التغيي   
 ق العقد. التقسيم الفتز

 .  وسائل التقويم: 3

 %15 مناق ة جماعية/حاالت دراسية/عرض شفوي•         

  عىل حالة دراسية/عرض شفوي•         
وع مبتز /مشر  %15 تحليل جماغ 

/مقي   جماغ  لموقع/عرض برسومات•          وع جماغ   %25 مشر

/عرض برسومات•          وع فردي/مقي   مبتز  %15 مشر

  م•         
وع معماري/العرض النهات  وع فردي/تطوير مشر  %30 شر

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Architecture Management ARE 625 

1. Objectives:   

The purpose of this course is to 

1. To examine management application from the architectural point of view  , 

2 .Topics  

         •Basic concepts of Architectural and construction management; 

         •Management at the consultant side; this includes: managing issues during the inception and design 

phase, and preparing the bid package, and Issues during construction supervisor and commissioning 

phases, 

         •Construction contracts, legal structure, time planning/control. 

         •Project cash flow; project funding, equipment ownership, equipment productivity, construction 

operations, construction labor, materials management, and safety. 

         •Technical division, changes, bonds, liens, general conditions, special conditions, and contract 

documents 

4. Assessment Methods: 

Group discussion/case studies/oral presentation 15% 

Group analysis/case study-based project/oral presentation 15% 

Group project/site group proposal/graphic presentation 25% 

 Individual project/site analysis/oral presentation 15% 

 Individual project/Architecture project development/final presentation 30% 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق دد الوحداتع عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 التطوير العقاري مرسم 614 تخطع
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 . األهداف: 1

  
ز
 تتمثل أهداف هذر المادة ف

 من مهارات تصميم العقارات  لمكونات وعنارص وابعاد الطبيعة المعقدة  التعرف عىل . 1
ً
ال
ُ
التطوير العقاري. وتمزج هذر المادة ك

 . مع المعرفة الفنية إلنتاج ممارست عقاريت واقعيت

ز للتعامل مع الق ايا العقارية بطرق مستدامت بناص . 2   . وعملية قدرات المرشحي 

ز المعارف النظرية والتفكي  اإلبداغ  واالستدامة إلنتاج  . 3 تنمية القدرات التحليلية والتصميمية للطالب بما ي من الدمج ما بي 

ز ومستدام.   منتج عقاري متمي 

 . الموضوعات: 2

مجة المادية هذا االستوديو يركز عىل عمل   ذلك دمج التمويل والتسويق مع الير
ز
يت توليف الم اريووووع لصناعت التطوير العقاري، بما ف

  الم اريووووع واسعت النطاق ومتعددة االستخدامات 
ز
والتصميم. تقوم فرق الطالب المتعددة التخصصات بتحليل كيفية تعظيم القيمة ف

حات التطوير العقاري. كما يستعرض   التنمية السكنية والتجارية، ف ال عن  ومن ثم اعداد مقي 
ز
هذا المرسم الممارسة المعارصة ف

 المنتجات العقارية الجديدة المبتكرة. 

. هذا المرسم أحد المكونات االساسية لدمج  ات والرحالت الميدانية وتمارين الرسم القصي  وي تمل هذا المرسم عىل المحارصز

  برنامج التطوير العقا
ز
 ري. المهارات والمعرفة ف

 . وسائل التقويم: 3

وع/ورقة فصلية   %20، التمارين %20، العروض ال فوية %60مشر

 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 
Real Estate Development 

Workshop 
URPR 614 

1. Objectives: 

The objectives of this course are to 

1. Recognize the complex nature of real estate development components, elements and dimensions. 

This course blends both the skills of real estate design with the state of art knowledge to produce 

a realistic real estate exercise.  

2. Construct candidates’ capacities to deal with real estate issues in sustainable and practical ways.  

3. Developing student’s design and analytical skills to insure the integration of critical thinking, 

with theoretical knowledge and sustainability to produce a unique real estate product. 

2. Topics: 

This Studio Focuses on the process of synthesizing projects for the real estate development industry, 

including the integration of finance and marketing with physical programming and design. 

Interdisciplinary student teams analyze how to maximize value in large-scale, mixed-use projects and 

then prepare professional development proposals. To provide a foundation for the work, the subject 

reviews contemporary practice in residential and commercial development as well as innovative new real 

estate products. 

This project includes lectures, field trips, and short sketch exercises. This is a capstone subject 

integrating skills and knowledge in the RED program 

3. Assessment Methods: 

Term Project 60%, Oral presentations 20%, assignment 20% 

 

 

 

 متطلب سابق الوحدات عدد عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

وع  698 تخطع   الالمشر
 - 3 بحت 
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 . األهداف: 1

  مع الوثالق الداعمة حول موضوع تمت الموافقة عليت أو موجز 
وع البحت  تهدف هذر الوحدة إل أتاحت الفرصة للطالب لتقديم مشر

  مجال العقارات
ز
امج البحوث الحالية ف وع البحث لير   ان يستجيب مشر

وتتمثل  ، وال سيما فكرر التصميم والبحث. من اختيارك. وينبعز

:  ةاألهداف المباشر   
ز
  لهذا المقرر ف

 تنمية مهارات الطالب عىل التفكي  النقدي وتطوير مهارات البحث.  . 1

 تطوير قدرة الطالب عىل معرفة وسالل الحصول عىل المعرفة.  . 2

 تطوير قدرات التحليل واالستنتاج لديهم.  . 3

 . الموضوعات: 2

اتيجيات البحوث بكلية تصاميم البيئية تختلف، ولكن يجب  ان تستجيب لسياسات البحث العلم  لجامعت الملك عبد العزيز، واسي 

اتيجية للمملكة العربية السعودية   2030والرؤية االسي 

 . وسائل التقويم: 3

  %30، تمارين %30ورقت فصلية 
وع النهات   %40، تقييم المشر

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Research Project URPR 698 

1. Objectives: 

This Module aims at offering the opportunity to submit a research Project with supporting documentation 

on an approved topic or brief of your choice. The research project should respond to current research 

agendas in the field of Real estate, and in particular, the idea of Design as Research. The immediate 

objective of this course is: 

1. Develop students’ critical thinking skills and improving their research capacities. 

2. Develop students’ abilities to identify tools for accessing knowledge.  

3. Developing students analytical and induction/deduction skills. 

2. Topics: 

Varies, but should respond to the King Abdulaziz University, Faculty of Environmental Design research 

Strategies and the Kingdom of Saudi Arabia 2030 Vision  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 30%, Assignments 30%, Final Project Assessment 40% 

 


