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 ال /نعم  العتماد البرنامج ساسيةأمتطلبات  (4)

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

 هل عرض البرنامج على محكمين اثنين اختارهما القسم، وتم األخذ بملحوظاتهما، وإرفاق تقريريهما بالنموذج؟
 نعم

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

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

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج( 2)

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

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

 تلبية الحاجة إلي تطوير المعارف والمهارات الخاصة بالتعامل مع تحديات الحوكمة الحضرية المعاصرة. .4

مجال الحوكمة الحضرية بالمملكة والشرق األوسط على المستوي توفير كوادر وطنية مدربة ومتميزة تساهم في سد العجز في  .2

 العريض.

تعزيز دور جامعة الملك عبد العزيز في استحداث برامج الدراسات العليا غير المتوفرة بالمملكة ويحتاجها سوق العمل في تخصص  .3

 الحوكمة الحضرية

 ( أهداف البرنامج3) 

 :هداف البرنامجأ

وح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية تصاغ أهداف البرنامج بوض

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 

 األهداف 

مددددع قضددددايا ذات تزويددددد الطددددالب بالمعددددارف والمفدددداهيم الخاصددددة بالحوكمددددة الحضددددرية المعاصددددرة والددددنهج العلمددددي فددددي التعامددددل  .4

 الصلة.

 تطوير قدرات الطالب البحثية في مجال الحوكمة الحضرية وخصة فيما يتعلق بالشرق األوسط وشمال أفريقيا. .2

تمكدددين الطدددالب مدددن اسدددتخدام مهدددارات التفكيدددر التحليلدددي النقددددي فدددي حدددل المشدددكالت المتعلقدددة بقضدددايا الحوكمدددة الحضدددرية وإدارة  .3

 يات.المدن والعمران على مختلف المستو

تنميددددة المهددددارات المهنيددددة لدددددس الطددددالب بمددددا يتناسددددب ومتطلبددددات سددددوق العمددددل فددددي مجددددال الحوكمددددة الحضددددرية وإدارة التخطدددديط  .1

 والعمران.

اكسددداب الطدددالب القددددرة علدددى المشددداركة فدددي عمليدددات التقيددديم واتخددداذ القدددرار وبنددداء الخطدددط التنمويدددة لتطدددوير المددددن معتمددددا على  .6

 لتخطيط االستراتيجي.نهج الحوكمة الحضرية ومبادئ ا

تحسدددين مهدددارات التواصدددل والقددددرة علدددى العمدددل فدددي فريدددق تعزيدددزا  لتنميدددة إدارة المدددوارد البشدددرية العاملدددة فدددي مجدددال الحوكمدددة  .5

 الحضرية وإدارة التخطيط والعمران.
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Objectives 

1. Provide students with the knowledge and concepts of contemporary urban governance and the scientific 

approach to dealing with related issues.  

2. Developing students' research capabilities in the field of urban governance, especially with regard to the 

Middle East and North Africa.  

3. Enable students to use critical analytical thinking skills in solving problems related to urban governance 

and city and urban management issues at different levels.  

4. Developing the professional skills of students in accordance with the requirements of the labor market in 

the field of urban governance and planning and urban management.  

5. Provide students the ability to participate in the assessment and decision-making processes and making 

development plans for the development of cities based on the urban governance approach and the 

principles of strategic planning.  

6. Improve communication skills and ability to work in a team to promote the development of human 

resources management working in the field of urban governance and planning and urban management. 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )1)

 ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  للبرنامج 62يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ )

 المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 

 Erasmus University Rotterdam, Netherland                 داهوالن –جامعة ايراسموس روتردام   الجامعة:   (1

 Institute of Housing and Urban Development Studies             معهد دراسات اإلسكان والتنمية الحضريةالكليـــة:  

  Master                                       ماجستيرالدرجــة العلميــة:   

 Urban Governance                            الحوكمة الحضريةلعــام:   التخصص ا

 Urban Governance                              الحوكمة الحضريةالتخصص الدقيق:   

 points 60         وحدة           52   عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 

 لمعتمدة في القسم( برامج الدراسات العليا الحالية ا6)

 برنامج الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي -4

 برنامج الــدكتوراة في التخطيط الحضري واإلقليمي -2

 ( شروط إضافية للقبول في البرنامج5)

  نون بـ"القبول لباب الخامس المعاالموحدة 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

 : التالية إحدى التخصصات التاليةأن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج حاصل على درجة البكالوريوس في 
، الحاسبات، دسةالهنالحضري واإلقليمي )تخطيط المدن(، عمارة البيئة، الجيوماتكس، العمارة، التخطيط 

 الحقوق، االقتصاد واإلدارة، علوم األرض، السياحة، األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 

IELTS 4.0 
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  شــروط أخــرس

 
 

 ( الرسوم الدراسية6)
 رامج المهنية مدفوعة التكاليف فقط()خاص بالب

 

 60.222SR التكلفة اإلجمالية 33 إجمالي عدد الوحدات الدراسية SR 2122 تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

 
 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

 

      مصنف 

      غير مصنف 

 اإليضاح:

 

( الجهات المستفيدة وظيفيا  0)       

 تحديد الجهات بدقة دون عموميات، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامج يراعى 

 

 القطاعات الحكومية 

 :قطاعات التخطيط العمراني واإلقليمي  وإدارات المدن والعمران الموجودة ضمن كل من 

 ة االسكان، وزارة النقل.وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة االقتصاد والتخطيط، وزار -

 الهيئة الملكية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الهيئة الملكية للرياض، الهئية الملكية للجبيل وينبع، الهيئة الملكية لجازان -

 هيئة تطوير منطقة مكة والمشاعر المقدسة، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة -

 كة.أمانات المناطق المختلفة داخل الممل -

 البلديات الفرعية المختلفة للمدن والمحافظات. -

 .هيئات التخطيط الوطني واإلقليميي على مستوى مدن المملكة ودول التعاون الخليجي 

  .هيئات التنمية الدولية العاملة بالمملكة العربية السعودية 

 

 القطاع الخاص

 ضري واإلقليمي وإدارة المدن.المكاتب اإلستشارية في مجال الحوكمة الحضرية ومجال التخطيط الح 

 

 منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

 .المراصد الحضرية 

 .المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحوكمة الحضرية والتخطيط والتنمية العمرانية 

 

 القطاع األكاديمي

 م العمراني بالجامعات.أقسام الحوكمة الحضرية، التخطيط واإلدارة البيئية، التخطيط والتصمي
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 ؟هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدس كليات جامعة الملك عبدالعزيز( 42)

 .في حالة اإلجابة )بنعم( تذكر تفاصيل البرنامج 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرس من حيث االسم والمحتوسم ( هل توجد برامج44) 

 

 نعم 

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الجامعة:    

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 وجدفي جامعات المملكة إن  لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهة( السمات المميزة ل42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الخبرة العلمية للقسم43)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
عدد المتخرجين خالل الخمس سنوات 

 األخيرة

 )من بداية البرنامج( 662 442 هـ4305 بكالوريوس
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 - - - دبلوم عالي

 )من بداية البرنامج( 16 46 هـ4140 ماجستير

 4 42 هـ4135 دكتوراه
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 )يكون التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(   هـ     /        للعام الدراسي:أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 41)

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

 على الدكتوراه
 الجنسية

 سعودي م1891 إنجلترا -ويلز  تخطيط حضري وإقليمي أستاذ بن عبد الله عبد العالوليد   .1

 مصري م1881 فرنسا  -السربون  تخطيط حضري أستاذ عبد الناصر عبد الله أحمد محمد  .2

 سعودي م1882 إنجلترا -كارديف -ويلز النقل الحضري أستاذ جمال عبد المحسن عبد العال  .3

 مصري م1881 ألمانيا -آخن  -روث تصميم حضري أستاذ موحيد زكريا إبراهيم سال  .4

 سعودي م1889 إنجلترا -نيوكاسل  نظم المعلومات المكانية/ الجغرافية أستاذ عبد القادر بن علي عبد القادر مراد  .5

 سعودي م1894 أمريكا -بورتالند  تخطيط وإقتصاد حضري وإسكان أستاذ مشارك طارق بن علي حسن فدقع  .6

 سعودي م1899 إنجلترا -ويلز  تشريعات التخطيط وإستعماالت األراضي أستاذ مشارك محمد عزيز الرحمنحسني بن   .1

 سعودي م1898 إنجلترا -ستراثكاليد  تخطيط وتنمية إقليمية أستاذ مشارك عبد الله بن محمد حمدان الغامدي  .9

 مصري م1888 أمريكا -تكساس إيه أند إم  تقنيات التخطيط والتصميم الحضري أستاذ مشارك محمد محمود حسن معتوق  .8

 سعودي م2112 هولندا -توينت تخطيط التقل الحضري  أستاذ مشارك محمد بن عمير الجوفي  .11

 أردني م2114 أوكرانيا -خاركوف  نظريات عمارة وترميم أستاذ مشارك محمود علي الصبح  .11

 هندي م2119 الهند -اللهاباد  تخطيط وإدارة شبكات البنية التحتية أستاذ مشارك ألوك تيواري  .12

 مصري م2111 انجلترا -ليفيربول  التقييم االستراتيجي البيئي أستاذ مشارك إبراهيم رزق حجازي  .13

 سوداني م2112 اليابان -واسيدا تصميم حضري وبيئى أستاذ مشارك إبراهيم زكريا بحر الدين  .14

 سوداني م2111 إنجلترا -نيوكاسل  ناطق واإلسكانسياسات تنمية الم أستاذ مساعد عبد الحفيظ عوض حفظ الله  .15

 سعودي م1881 أمريكا -بنسلفانيا  النماذج في تخطيط المدن واألقاليم أستاذ مساعد ماجد بن عبد الصمد عناني  .16

 مصري م1881 مصر -القاهرة  تنمية وتخطيط إستراتيجي وإدارة عمران أستاذ مساعد حسام محمد كامل أبو الفتوح  .11

 سعودي م2116 إنجلترا -نيوكاسل  تخطيط نظم المعلومات الجغرافية أستاذ مساعد ن عبد الكبيرمحمد نيازييوسف ب  .19

 مصرى م2116 مصر -أمريكا / وأسيوط  -تكساس  التصميم الحضرى والعمرانى أستاذ مساعد حازم عبد العظيم حماد  .18

 سعودي م2111 ألمانيا -وتجارد أشت تخطيط البنى التحتية أستاذ مساعد حسان بن حسني عمر شاولي  .21

 سعودي م2111 إنجلترا -نيوكاسل  تصميم حضري وتخطيط حضري أستاذ مساعد خالد نصر الدين منديلي  .21

 سعودي م2112 أستراليا -ملبورن  تخطيط وإدارة عمران أستاذ مساعد سامر بن سامي باعيسى  .22

 سعودي م2114 إنجلترا -نيوكاسل  أنظمة وتشريعات العمران تنمية وتطوير االراضي/ أستاذ مساعد عماد بن محمد قرنفلة  .23

 سعودي م2115 إنجلترا -نيوكاسل تشريعات وإستعماالت األراضي أستاذ مساعد منصور بن رفعت حلمي  .24

 سعودي م2116 أمريكا -فلوريدا  تنمية وتخطيط إقليمي أستاذ مساعد عمار بن عبد الحميد ناجي  .25

 سعودي م2111 أسبانيا -كاتلونيا التطبيقية  تصميم حضري اذ مساعدأست أيمن أيمن إحسان إمام  .26

 سعودي م2119 أسبانيا -كاتلونيا التطبيقية  االسكان أستاذ مساعد هيثم بن حسين البوباشحي  .21

 سعودي م2118 أسبانيا -كاتلونيا التطبيقية  االسكان أستاذ مساعد محمد عبد الله المحبوب  .29
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ     /       : للعام الدراسيبالقسم  التدريسعضوات هيئة ( جدول 46)

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

 على الدكتوراه
 الجنسية
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    هـ     /        :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 45)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

  م2116 الملك عبد العزيز محاضر جمال بن حسين قدح  .1

  م2116 الملك عبد العزيز محاضر وسام بن فريد عراقي  .2

 مبتعث م2111 الملك عبد العزيز محاضر ياسر عاصم قفاص  .3

  م2111 الملك عبد العزيز محاضر بنجر عبدالله بن محمد  .4

 مبتعث م2111 الملك عبد العزيز محاضر أحمد بن محمد عابيد  .5

  م2119 الملك عبد العزيز محاضر عمار بن محمد منشي  .6

  م2118 الملك عبدالعزيز محاضر أحمد عبد المحسن القرشي  .1

  م2118 الملك عبدالعزيز محاضر عامر عبد اللطيف الشيبي  .9

 مبتعث م2112 الملك عبد العزيز معيد بن عمر ريزاز أحمد  .8

 مبتعث م2118 الملك عبدالعزيز معيد عبد الرحمن محمود الغبان  .11

      

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 46)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول48) 
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م

 كرتير رئيس القسم س 6 ليسانس كلية اإلعالم  فواز عوض السلمي  .1

 سكرتير رئيس القسم 6 طالب في كلية األداب فايز سالم سراج المالكي  .2

     

     

     

     

 

 

 هـ     /        :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 40)
 العمل الحالي عدد سنوات الخبرة المؤهل االسم م
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 22)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 25 معمل نظم المعلومات الجغرافية   .4

 25 معمل حاسب ألي   .2

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Labs  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

25 GIS Lab 1.  

25 Computer lab 2.  
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 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ( ال24)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 ( المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة22)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها ا8يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوس للوحدات الدراسية في المادة ) لتنفيذية

 بجامعة الملك عبدالعزيز.

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

 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  مقررات من خارج القسم مقرات من داخل القسم

24 5 3 -- 

 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: ررات المقكتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز و رقم المقرر

 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

 Contemporary Urban Management االدارة الحضرية المعاصرة URPG 600 522 حتخط
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 Urban Law and Policy القانون والسياسة الحضرية URPG 601 524 حتخط
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 Governing Smart Cities إدارة المدن الذكية URPG 602 522 حتخط
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

  Society and Market المجتمع والسوق URPG 603 523 حتخط
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 Coastal Zone Management إدراة المناطق الساحلية URPG 604 521تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 Place Making صنع المكان URPG 605 526تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

  Governance Workshop مرسم الحوكمة URPG 618 548تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
1 4 - 3   

 Research Project مشروع بحثي URPG 698 508تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
- - - 3   
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 Course Title اسم المقرر Course Code رمز و رقم المقرر

 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

 Cities and Climate Change لمدن والتغير المناخيا URPG 606 525تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Regional Planning التخخطيط األقليمي  URPG 607 526تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Transformational Leadership القيادة التحولية URPG 608 528تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 New Technologies in Urban Planning التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري URPG 609 520 تخطح
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Smart City Infrastructure البنية التحتية الذكنية للمدينة URPG 610 542تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Facility Management إدارة مرافق URPG 611 544تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Spatial Information Systems نظم المعلومات المكانية URPG 612 542تخطح 
Elective/ 

 اختياري
2 2 - 3   

 Sustainable Future Cities مدن المستقبل المستدامة URPG 613 543 حتخط
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Strategic Planning ط استراتيجيتخطي URPG 614 541 حتخط
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Innovative Decision making صنع القرار المبتكر URPG 615 546تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 Collaborative planning التخطيط التعاوني URPG 616 545تخطح 
Compulsory/ 

 اجباري
3 - - 3   

 االجتماع الحضري والمستوطنات البشرية URPG 617 546تخطح 
Urban Sociology and Human 

Settlements 

Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Integrated Building Systems أنظمة البناء المتكاملة ARE 623 523ع م ر ت 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Architectural Management اإلدارة المعمارية ARE 625 526ع م ر ت 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   

 Research Methods طرق بحث URPG 694 501تخطح 
Elective/ 

 اختياري
3 - - 3   
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 21)

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

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

4 2 3 1 6 5 6 8 0 42 

           522 حتخط

           524 حتخط

           522 حتخط

           523 حتخط

           521 حتخط

           526 حتخط

           525 حتخط

           526 حتخط

           528 حتخط

           520 حتخط

           542 حتخط

           544 حتخط

           542 حتخط

           543 حتخط

           541 حتخط

           546تخطح 

           545تخطح 

           546تخطح 

           523ع م ر ت 

           526ع م ر ت 

           548تخطح 

           501تخطح 

           508تخطح 
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

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

Course Code 

          URPG 600 

          URPG 601 

          URPG 602 

          URPG 603 

          URPG 604 

          URPG 605 

          URPG 606 

          URPG 607 

          URPG 608 

          URPG 609 

          URPG 610 

          URPG 611 

          URPG 612 

          URPG 613 

          URPG 614 

          URPG 615 

          URPG 616 

          URPG 617 

          ARE 623 

          ARE 625 

          URPG 618 

          URPG 694 

          URPG 698 
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 الدراسية توصيف المقررات ( 26)

 يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر الثالثة اآلتية: 

ن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري، األهداف ويجب أ .4

 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 االدارة الحضرية المعاصرة 522 حتخط

 

 :. األهداف4

 وصف الخطوط الرئيسية في نظرية التخطيط المعاصرة. -

 التفكير الناقد في عمليات التخطيط والسياسة وتحليلها نظريًا. -

 ختلفة للجهات الفاعلة في االدارة الحضريةتحديد وتقييم األدوار الم -

 شرح وتحليل دور ومسؤولية المخطط. -

 توضيح طرق التخطيط المناسبة في مختلف البيئات. -

 . الموضوعات: 2

 الخطوط  الرئيسية لحوكمة المدن المستدامة. -

 العولمة والتحضر وتغير العمران. -

 التخطيط الحضري بين النظرية والتطبيق. -

 شكل الحضري والحوكمة.تغير المناخ وال -

 سياسة اإلسكان واالستدامة االجتماعية. -

 الميزانية العامة الحضرية والحوكمة.  -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Contemporary Urban Management URPG 600 

 

1. Objectives: 

- Describe the main lines in contemporary planning theory. 

- Critical reflect upon and theoretically analyse planning and policy processes. 

- Identify and evaluate the different roles of the actors in the urban governance. 

- Describe and analyse the role and responsibility of the planner. 

- Clarify suitable planning methods in various settings. 

2. Topics: 

- Outline of governing sustainable cities. 

- Globalization, urbanization and changing urbanism. 

- Urban planning, theory and practice. 

- Climate change, urban form and governance. 

- Housing policy and social sustainability. 

- Urban public finance and governance. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 سابقمتطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 القانون والسياسة الحضرية 524 حتخط

 

 :. األهداف4

 توضيح المجاالت ذات الصلة  بالتخطيط، مثل اإلسكان، تنمية المجتمع، النقل، التخطيط البيئي، االمتداد الحضري وإدارة النمو. -

 دين الوطني واإلقليمي.عرض القضايا الرئيسية ذات الصلة بالسياسة الحضرية واالستراتيجيات العكارنية على الصعي -

 وعمليات التنمية. الحاكمة للتخطيط تحليل القوانين -

 . الموضوعات: 2

 في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي والتخطيط الحضري الحالي وقضايا السياسات الحضرية.المفاهيم األساسية  -

 سعودية.القوى التي كانت تتحكم تاريخياً وتوجه حاليًا التحضر في المملكة العربية ال -

 استعماالت األراضي، إدارة النمو الحضري، النقل والمرور، التنمية االقتصادية، اإلسكان والتنمية المجتمعية، التخطيط البيئي. -

 والحكومية ذات الصلة بالحوكمة الحضرية. السياقات واألطر القانونية والبيئية -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Urban Law and Policy URPG 601 

 

1. Objectives: 

- Explain the various fields within planning, such as housing, community development, transportation, 

environmental planning, urban sprawl and growth management.  

- Introduce some of the major debates and issues in urban policy and politics nationally and regionally. 

- Analyse the laws governing planning and development processes. 

2. Topics: 

- Concepts in the field of urban and regional planning and current urban planning and policy issues and 

debates. 

- Forces that have historically guided and are currently guiding KSA urbanization. 

- Land use, growth management, transportation and traffic congestion, economic development, housing 

and community development, environmental planning. 

- Legal, environmental, governmental contexts which are associate with urban governance. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15 %, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق اتعدد الوحد عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 إدارة المدن الذكية 522 حتخط

 

 :. األهداف4

 بناء فهم عميق لمفهوم المدينة الذكية والتكنولوجيا التي تقوم عليها. -

 تطوير مفاهيم ونماذج مبتكرة لمدينة ذكية مستدامة. -

 ابتكار حلول المدن الذكية. تطوير المهارات ذات الصلة بكيفية دمج التكنولوجيا والعلوم االجتماعية واإلدارة من أجل -

 . الموضوعات: 2

ومهللارات تطللوير الحلللول، إلللى جانللب االسللتدالل القللائم علللى األدلللة فيمللا يتعلللق بالسياسللات واألعمللال وا ثللار تحليللل البيانللات  -

 االجتماعية البتكارات المدن الذكية. 

 ميم وتطوير وإدارة حلول المدن الذكية المبتكرة.التفكير النقدي التحليلي متعدد التخصصات والمهارات التكنولوجية في تص -

 التوسع الحضري وفقاً لالقتصاد العالمي المعاصر. توضيح كيفية مواجهة تحديات -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Governing Smart Cities URPG 602 

 

1. Objectives: 

- Build a deep understanding of the Smart City concept and the technology that underpins it. 

- Develop innovative concepts and prototypes for a sustainable smart city. 

- Develop skills in integrating the key success ingredients: technology, social sciences and management 

for innovating smart city solutions. 

2. Topics: 

- Data analytics and solution development skills, along with evidence-based reasoning to policy, 

business and social implications of smart city innovations. 

- Analytical, interdisciplinary critical thinking and technological skills to seize career opportunities in 

designing, developing and managing smart city innovative solutions. 

- How to overcome urbanisation challenges of today’s global economy.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 المجتمع والسوق 523 حتخط

 

 :. األهداف4

استكشاف سمات أنظمه اإلداره االقتصادية التي ملن شلانها أن تسلاعدنا عللي أداره ملدننا بشلكل أفضلل، ومواجهله تحلديات الملدن  -

 السريعة النمو بشكل أفضل.

 ة للسياسات المختلفة لتشجيع النمو االقتصادي المحلي.تقييم ا ثار المحتمل -

 تحديد سياسات اقتصادية واضحة تتصدي للتحديات الحضرية مثل الزحف العمراني والفقر الحضري والفصل العنصري. -

 تحديد التحديات التي تواجه المدن في المستقبل وكيف يمكن للمدن إدارتها. -

 . الموضوعات: 2

 ، سبب تواجد المدن وسبب نمو بعضها بسرعة أكبر، وكيف يمكن للحكومات المحلية تشجيع هذا النمو.الحضريةتطوير المناطق  -

 أنماط التنمية داخل المناطق الحضرية، سبب نموبعض األجزاء من المناطق الحضرية بسرعة أكبر من غيرها.  -

 األبعاد المكانية للمشاكل الحضرية مثل الفقر واإلسكان الزحف العمراني.  -

 المحلية.  جوانب المكانية للحكومةال -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Society and Market URPG 603 

 

1. Objectives: 

- Explore the attributes of economic governance systems that will help us manage our cities better, and 

better face the challenges of fast growing cities. 

- Assess the likely effects of different policies to encourage local economic growth. 

- Write clear economic arguments advocating for policies to address such challenges as suburban 

sprawl, urban poverty, and racial segregation. 

- Identify challenges facing cities in the future and how cities can manage them. 

2. Topics: 

- The development of urban areas. Why do cities exist and why do some grow more rapidly? How can 

local governments encourage such growth?. 

- The patterns of development within metropolitan areas. Why do certain parts of metropolitan areas 

grow more rapidly than others?. 

- The spatial dimensions of urban problems. In this class, we will focus on poverty, housing, and 

suburban sprawl.  

- The spatial aspects of local government.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 إدارة المناطق الساحلية 521 حتخط

 

 :. األهداف4

 وصف العالقات والعمليات األساسية في التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية. -

 اع المشتركة.تصوير مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة الساحلية ومصالحها الخاصة ومناطق الصر -

 تطبيق المعرفة حول قيم النظام البيئي وإدارته في عملية التخطيط. -

 .تخطيط وتنفيذ عملية تشاور مبسطة لألنشطة في المنطقة الساحلية -

 . الموضوعات: 2

 وأنشطة االستغالل في المنطقة الساحلية. الحفاظ قيم  -

 ية وانعكاساتها على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي.القضايا البيئية المرتبطة باستغالل المناطق الساحل -

 إنتاج الطاقة والنقل وتوطين الصناعة والشحن والتجارة واألنشطة الترفيهية على موائل المنطقة الساحلية. تأثير -

 أدوات وطرق االستخدام المستدام للموارد الساحلية. -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Coastal Zone Management URPG 604 

 

1. Objectives: 

- Describe basic relationships and processes in integrated coastal zone planning. 

- Portray various actors in the coastal zone, their specific interests and common areas of conflict. 

- Apply knowledge about ecosystem values and management in the planning process. 

- Plan and carry out a simplified consultation process for activities in the coastal zone. 

2. Topics: 

- Conservation values and exploitation activities in the coastal zone.  

- The environmental issues connected to coastal zone exploitation and the consequences for natural 

habitats and biodiversity. 

- Energy production, transports, industry localization, shipping, trade and recreational activities affect 

the coastal zone habitats.  

- Tools and methods for sustainable use of coastal resources.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 صنع المكان 526 حتخط

 

 :. األهداف4

 فهم النظريات والمبادئ األساسية للتخطيط المجتمع، وتطورها، والتنمية المعاصرة والمستقبلية. -

 معالجة مشاكل التخطيط المجتمعي كماً وكيفاً من خالل استخدام األساليب والطرق المناسبة.التعرف على كيفية  -

 اب مهارة المشاركة في تنمية المجتمع وتحسين عمران المدن بكفاءة وفعالية.اكتس -

 . الموضوعات: 2

 نظرية ومبادئ العمران الجديد كأداة رئيسية في التخطيط المجتمعي وتخطيط المدن. -

 أبعاد التخطيط المجتمعي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. -

 سية للتخطيط المجتمعي والتي تغطي مجموعة متنوعة من القضايا المجتمعية بما في ذلك السياسات االجتماعية واإلسكان النظريات األسا -

 الميسور التكلفة والمشاركة المجتمعية والتخطيط التعاوني والتنمية االقتصادية المحلية والتراث الثقافي واالهتمامات البيئية.   

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ية ورقة فصل

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Place Making URPG 605 

 

1. Objectives: 

- Understand the nature and fundamental theories of community planning, and its evolution, 

contemporary and future development. 

- Address community planning problems analytically and critically by employing proper approaches 

and methods. 

- Produce and implement community and city development efficiently and effectively. 

2. Topics: 

- New Urbanism as a major tool in community planning and place making.  

- The dimensions of community planning: political, economic, social, cultural and environmental.  

- The fundamental theories of community planning, this covers a diversity of community issues, 

including social policies, affordable housing, community participation, collaborative planning, local 

economic development, cultural heritage, and environmental concerns.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات نوان المقـــــررع رمز ورقم المـقرر

  3 المدن والتغير المناخي 525 حتخط

 

 :. األهداف4

 وصف االتجاهات الحضرية للقرن الحادي والعشرين.  -

 وصف الدور التحويلي الذي يمكن أن تلعبه المدن في تحقيق التنمية الخضراء والتكييف مع التغيرات المناخية.  -

 ثر المناطق الحضرية بتغير المناخ والمساهمة فيه.وضح كيفية تتأ  -

 وضح كيفية يمكن مراعاة التكّيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في التخطيط الحضري.  -

 تحديد تدابير التكيف والتخفيف المناسبة للمناطق الحضرية.  -

 . الموضوعات: 2

 المدن في القرن الحادي والعشرين.  -

 المناخ على المدن.تأثيرات تغير   -

 تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في التخطيط الحضري.  -

 التكيف مع تغير المناخ في المناطق الحضرية والتخفيف من آثاره في الممارسات العملية.  -

 المبادرات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والمدن.  -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع ،%21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Cities and Climate Change URPG 606 

 

1. Objectives: 

- Describe urban trends for the 21st century. 

- Describe the transformative role that cities can play in achieving green and climate resilient 

development. 

- Explain how urban areas are affected by, and contribute to, climate change.  

- Explain how climate change adaptation and mitigation can be considered in urban planning. 

- Identify specific adaptation and mitigation measures suitable for urban areas. 

2. Topics: 

- Cities in the 21st century 

- Efects of climate change on cities 

- Integrating climate change adaptation and mitigation in urban planning 

- Urban climate change adaptation and mitigation in practices 

- Major international initiatives related to climate change and cities. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 التخطيط األقليمي 526 حتخط

 

 :. األهداف4

 يدرس المقرر مفهوم اإلقليم والكيفية التي يحدد بها ألغراض التنمية  -

 يتناول نظريات التخطيط اإلقليمي وأسسها واستراتيجياتها وأنماطها مع التركيز على العوامل الجغرافية المؤثرة في التخطيط اإلقليمي  -

 ل التي تمر  بها خطط التنمية اإلقليميةيبرز المقرر العالقات بين أنواع التخطيط اإلقليمي في ضوء المراح  -

 دراسة نماذج من التخطيط اإلقليمي في العالم مع التركيز على خطط التنمية اإلقليمية في المملكة العربية السعودية  -

 . الموضوعات: 2. 

 انماط التخطيط، التخطيط الشامل والتخطيط الرأسمالي  -

 صادية، موشرات قياس التنمية، متطلبات التنمية االقتصادية.مفهوم النمو االقتصادي والتنمية االقت  -

 مفهوم التخطيط التنموي، محاور التخطيط التنموي، اهداف التخطيط التنموي  -

 مفهوم التخطيط اإلقليمي وخصائصه وأهدافه، اهداف التنمية االقليمية االقتصادية واالجتماعية.  -

 قية للتخطيط اإلقليمي في العالمنظريات التخطيط اإلقليمي، نماذج تطبي  -

 استراتيجية تخطيط المدن، االسباب التي ادت الى نمو المدن العربية، دالئل سوء التخطيط في بعض المدن العربية  -

فلي نماذج تطبيقية للتخطيط اإلقليملي فلي المملكلة العربيلة السلعودية، تخطليط الملدن الصلناعية، التخطليط الزراعلي، التخطليط البتروللي   -

 المملكة العربية السعودية

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Regional Planning URPG 607 

 

1. Objectives: 

- Examine the concept of the territory and how it is defined for development purposes 

- Address regional planning theories, foundations, strategies and patterns with a focus on geographical 

factors affecting regional planning 

- Highlight the relationships between types of regional planning in the light of the stages of regional 

development plans 

- Study models of regional planning in the world with a focus on regional development plans in Saudi 

Arabia. 

2. Topics: 

- Planning patterns, comprehensive planning and capital planning 

- The concept of economic growth and development, the indicators of development, the requirements 

of economic development. 

- Development planning concept, development planning axes, development planning objectives 

- The concept of regional planning, its characteristics and objectives, the objectives of regional 

economic and social development. 

- Regional planning theories, applied models of regional planning in the world 

- City planning strategy, the reasons that led to the growth of Arab cities, signs of poor planning in 

some Arab cities 

- Applied models for regional planning in Saudi Arabia, industrial city planning, agricultural planning, 

petroleum planning in Saudi Arabia. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 القيادة التحولية 528 حتخط

 

 :. األهداف4

 لتعبير بوضوح عن طبيعة التحول مقارنة بأنواع التغيير األخرىا  -

 التفكير بشكل بناء في قدراتهم القيادية الخاصة وا خرين  -

 القيادية التحويلية من خالل اتخاذ خطوات ملموسة اتتحسين قدر  -

 فيذ المناسبة على نطاق واسعاختيار أدوات التن  -

 .على مستوى الهيئات التخطيطيةوضع استراتيجية لتعزيز النوعية التحويلية للقيادة والحوكمة   -

 . الموضوعات: 2

 لتحول والتغييرا  -

 مستويات تطوير القيادات  -

 ممارسات القيادة التحويلية  -

 الفعالية الشخصية والمرونة  -

 الثقافة التنظيمية  -

 مستويات التطوير التنظيمي  -

 إنشاء منظمة سريعة  -

 .الممارسات من المستقبل  -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Transformational Leadership URPG 608 

 

1. Objectives: 

- Express clearly the nature of transformation as compared to other types of change 

- Reflect constructively on their own and others’ leadership capacity 

- Improve their transformational leadership capacity by taking concrete steps 

- Choose appropriate implementation tools for large-scale collaboration 

- Design a strategy for enhancing the transformational quality of leadership and governance in an 

organization. 

2. Topics: 

- Transformation and Change 

- The Learning Organization 

- Levels of Leadership Development 

- Practices for Transformational Leadership 

- Personal Effectiveness and Resilience 

- Organizational Culture 

- Levels of Organizational Development 

- Creating an Agile Organization 

- Practices from the Future. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري 520 حتخط

 

 :. األهداف4

 ( على التخطيط الحضري والبيئة الحضرية والمجتمعات.ICTتوضيح استخدام وتأثير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )  -

 ت االجتماعية وشعورنا بالمجتمع والبنية التحتية الحضرية وممارسات التخطيط بالتغير التكنولوجي.استكشف كيف تأثرت العالقا  -

دراسة البنية التحتية للمعلومات الحضرية ، والنمذجة والتصور الحضري ، والحكومة اإللكترونية ، والتخطيط التعاوني ، ومجتمعات   -

 اإلنترنت.

 . الموضوعات: 2

 ه التطور الحضري.القوى التي ستوج  -

 التقنيات الذكية الجديدة وتعريف الحياة الحضرية.  -

 ( على التخطيط الحضري.ICTتأثير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )  -

 كيف ستغير هذه التقنيات مفهوم وممارسات التخطيط الحضري.  -

 . وسائل التقويم:3

 %35حان نهائي امت ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 New Technologies in Urban Planning URPG 609 

 

1. Objectives: 

- Introduce the usage and impacts of information and communication technologies (ICTs) on urban 

planning, the urban environment and communities.  

- Explore how social relationships, our sense of community, the urban infrastructure, and planning 

practice have been affected by technological change. 

- Examine metropolitan information infrastructures, urban modeling and visualization, e-government, 

collaborative planning, and cyber communities. 

2. Topics: 

- Forces which will direct urban evolution. 

- Smart technologies and redefining urban life. 

- The impact of information and communication technologies (ICT) on urban planning. 

- How will these technolofies change the concept and practices of urban planning. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15 %, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 مدينةالبنية التحتية الذكنية لل 542 حتخط

 

 :. األهداف4

 فهم التحديات والفرص المرتبطة بـ "البنى التحتية الحضرية الذكية". -

 توضيح كيفية إدارة هذه البنى التحتية من أجل تقديم أداء مرغوب فيه في المدن. -

دين ، وهما النقل الحضري تعلم أهم المبادئ إلدارة البنى التحتية الحضرية الذكية وكذلك فهم تطبيق هذه المبادئ على قطاعين محد -

 وأنظمة الطاقة الحضرية.

 . الموضوعات: 2

 طبيعة االبتكارات )التقنيات الذكية( في أنظمة البنية التحتية الحضرية. -

 أحدث االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لحلول "البنية التحتية الذكية" في المدن. -

 نظمة الذكية.كيفية االنتقال من البنية التحتية القديمة إلى األ -

 إدارة المرحلة االنتقالية من أنظمة البنية التحتية القديمة إلى المدن الذكية من خالل دعم االبتكارات مع تجنب الوقف المبكر. -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Smart City Infrastructure URPG 610 

 

1. Objectives: 

- Understand the challenges and opportunities associated with “smart urban infrastructures” 

- Clarify how these infrastructures can be managed in order to deliver desirable performance in cities. 

- Learn the most important principles for the management of smart urban infrastructures as well as 

about the application of these principles to two specific sectors, namely urban transportation and 

urban energy systems. 

2. Topics: 

- The nature of innovations (smart technologies) in urban infrastructure systems. 

- State-of-the-art strategies that can be used for “smart infrastructure” solutions in cities. 

- How effectively managing the transition from legacy infrastructures to smart systems. 

- Management of the transition phase from legacy infrastructure systems to smart cities by supporting 

innovations while avoiding early lock-in. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 

 

 

 



 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 إدارة مرافق 544 حتخط

 

 :. األهداف4

 على المصطلحات والمبادئ والتطبيقات الخاصة بإدارة المرافق.التعرف  -

 اكتساب مهارة كيفية تنفيذ اإلدارة المتكاملة لجميع الخدمات والمرافق في ممارسة عملية. -

 في تطبيق مفاهيم إدارة المرافق االستراتيجية في مشروع الحوكمة الحضرية. الدراسين تحسين مهارات -

 . الموضوعات: 2

 كجزء من اإلدارة الحديثة.إدارة المرافق  -

 التشريعات وإدارة المرافق. -

 إدارة األزمات وتحليلها وتقييم المخاطر في إدارة المرافق. -

 المعلومات. إدارة المرافق وتكنولوجيا -

 ائل التقويم:. وس3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Facility Management URPG 611 

 

1. Objectives: 

- Recognize the terminologies, principles, and applications of the facility management as one of the 

management tools. 

- Implement integrated management of all services and facilities in practice. 

- Improve candidate’s skills on applying the concepts of strategic facility management on an urban 

governance project. 

2. Topics: 

- Facility management as part of modern management. 

- Facility management and legislation. 

- Crisis management, analysis and risk assessment in facility management. 

- Facility management and information technology.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 نظم المعلومات المكانية 542 حتخط

 

 :. األهداف4

 ( في التخطيط والحوكمة الحضرية.GISتعريف الدارسين على مفاهيم ومبادئ وواقع استخدام نظم المعلومات الجغرافية ) -

 الربط بين أنظمة المعلومات المكانية ومختلف مراحل الحوكمة الحضرية. -

 التحليل المتقدم واستخدام حلول النظم المكانية إلنتاج منتج حوكمة حضرية قائم على المعلومات. -

 . الموضوعات: 2

 لبيانات.هيكل نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها في التحليل المكاني والتخطيط الحضري وإداره ا -

 نظرية ومبادئ وعمليات وتطبيقات نظم البيانات الجغرافية األساسية  -

والقدرة علي اسلتخدامه فلي النمذجلة الجغرافيلة والتخطليط ومهلام التحليلل وإنشلاء الخلرائط التلي تنقلل بشلكل  ArcGISكيفية عمل برنامج  -

 فعال المعلومات المكانية والتحليالت.

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21لية ورقة فص

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Spatial Information Systems URPG 612 

 

1. Objectives: 

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

Systems (GIS) in urban planning and governance. 

- Provides the connection between the spatial systems and the different known stage of the urban 

planning project. 

- Improving studnts skills in advanced analysis and the use of spatial systems solutions to prduce an 

information-based urban governance product. 

2. Topics: 

- The structure of geographic information systems and their use for spatial analysis, urban planning and 

data management.  

- Basic GIS theory and principles, operations, and applications 

- ArcGIS software; the ability to employ GIS-based  solutions to geographic modeling, urban planning 

and analysis tasks; and be able to create maps that effectively convey spatial information and 

analyses. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 مدن المستقبل المستدامة 543 حتخط

 

 :. األهداف4

 تية للمدينة الذكية ، فهم تأثير الشبكات الحضرية ، والتخطيط الحضري للمدن الذكية ، والطاقة كمحفز للتنمية المستدامة ، والبنية التح   -

 والنقل المستدام ، وتدفق المعلومات واالتصاالت ، والشبكات الذكية ، والبنية التحتية الرقمية ودور تكنولوجيا المعلومات والمعلومات.    

 توضيح معايير قياس ذكاء المدينة ، بما في ذلك نوعية الحياة ، وحكم المواطن.   -

 نحو صنع مدينة ذكية في المستقبل. تحليل القضايا التي تذهب   -

 . الموضوعات: 2

 استكشاف دور المعلومات في تصميم موارد الشبكة وتأثيرها على التصميم الحضري والتنمية والحياة الحضرية.  -

 أهداف التنمية المستدامة وتقييمها.  -

 تخطيط المدن المرنة.  -

 االستدامة والتنمية المنخفضة الكربون.  -

 ة استراتيجيات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.صياغ  -

 التغيرات المناخية للمدن الساحلية.  -

 التعرف على حاالت دراسية دولية ذات الصلة  بالمدن المرنة.  -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Sustainable Future Cities  URPG 613 

 

1. Objectives: 

- Understand the influence of urban networks, smart city urban planning, energy as a catalyst of 

sustainable development, smart city infrastructure, sustainable transportation, flow of information and 

communications, smart grids, digital infrastructure  and the role of data and information technology. 

- Clarify criteria for measuring the smartness of a city, including quality of life, citizen governance. 

- Analyse issues that go towards the making of a future smart city.  

2. Topics: 

- Role of information in the design of network resources and impact on urban design, development and 

urban living will be explored. 

- The evaluation of sustainable development goals’ progress 

- Planning for urban resilience. 

- Sustainability and low carbon development. 

- Formulation of climate change adaptation and mitigation strategies. 

- Climate resilience for coastal cities. 

- International case studies on resilient cities.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 تخطيط استراتيجي 541 حتخط

 

 :. األهداف4

 .صياغة وتنفيذ خطط استراتيجية لتحقيق األهداففهم كيفية  -

 .واإلداري تطبيق عمليات التخطيط االستراتيجي على المستوى التنظيميتوضيح  -

 .SWOTتقييم بيئة األعمال من خالل تحليل  -

 .تحديد الخيارات االستراتيجية لميزة تنافسية طويلة األجل -

 . الموضوعات: 2

 .أساسيات التخطيط االستراتيجي -

 .تطوير اإلستراتيجية -

 .تحديد الخيارات االستراتيجية -

 .االستراتيجية الخططصياغة  -

 .االستراتيجية الخططتنفيذ  -

 .راقبة التنفيذرصد وم -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Strategic Planning URPG 614 

 

1. Objectives: 

- Understand how to formulate and execute strategic plans to meet objectives. 

- Clarify how to apply strategy planning processes at an organisational and department level. 

- Assess the business environment through SWOT analysis. 

- Identify strategic options for long-term competitive advantage. 

2. Topics: 

- Fundamentals of strategic planning. 

- Developing the strategy. 

- Identifying strategic options. 

- Formulating strategic plans. 

- Executing strategic plans. 

- Monitoring and controlling implementation. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 صنع القرار المبتكر 546تخطح 

 

 :. األهداف4

 تحديد المفاهيم األساسية المرتبطة باتخاذ القرارات العامة. -

 فهم استخدام عملية التحليل المنظم في اتخاذ القرارات. -

 ا لتحقيق أعلى احتمال لقرارات وحلول عامة ناجحة.فهم الخطوات الواجب اتباعه -

 توضيح أهمية وقيمة طرق وأساليب حل المشكالت المختلفة. -

 تحديد عملية تطبيق األساليب المبتكرة والمعرفة ذات الصلة الستكشاف المشكالت وتقييم اإلجراءات البديلة وتقديم االقتراحات. -

 . الموضوعات: 2

 األدوات لنمذجة وحل مشاكل صنع القرار.المبادئ والتقنيات و -

 التقنيات الحديثة والمنهجيات المستخدمة في اتخاذ وصناع القرار على المستوى الدولي، والتي تتضمن اليقين أو عدم اليقين. -

 أساليب التحليل الكمي والنوعي من أجل المعالجة الفعالة لمشاكل اتخاذ القرار "العالم الحقيقي". -

 رية تحليل المعايير المتعددة ودورها في عملية دعم القرار.مبادئ نظ -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Innovative Decision making URPG 615 

 

1. Objectives: 

- Define the key concepts associated with public decision making. 

- Understand the reasons for making decisions using the process of structured analysis. 

- Understand the steps to use to yield the highest probability of successful public decisions and 

solutions. 

- Clarify the importance and value of different problem-solving approaches and styles. 

- Define the process of applying innovative approaches and relevant knowledge to investigate 

problems, evaluate alternative actions, and making suggestions. 

2. Topics: 

- The principles, techniques and tools for modelling and solving decision making problems.  

- The major modern techniques and methodologies used at international level, incorporating certainty 

or uncertainty. 

- The methods of quantitative and qualitative analysis for the effective handling of "real world" 

decision problems.  

- The principles of the theory of multicriteria analysis and its role in the Decision Support process.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر مـقرررمز ورقم ال

  3 التخطيط التعاوني 545تخطح 

 

 :. األهداف4

 لتخطيط التعاوني.الالجتماع الحضري القائم على تحديد وشرح المفاهيم األساسية  -

 لخبراء الفنيين والمهنيين.تحليل عمليات التعاون العام وكيف تؤثر على العالقات بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين وا -

 تطوير.التحديد مختلف األدوات والتقنيات وطرق التعاون التي يمكن استخدامها في سياقات و / أو عمليات  -

توفير القيادة للمنظمات في تخطيط وتنفيذ برامج التعاون العام والفنون الثقافية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وقضاياه  -

 ومشكالته.

 .الفهم والقدرة على االستفادة من عملية صنع مكان إبداعية يمكنها تحسين الحالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمع -

 . الموضوعات: 2

 وأساليب تنمية المجتمع مع التركيز على البحث المتعلق بالمشاركة المدنية والتعاون العام. اتعملي -

 لمجتمع في تحديد مستقبل المجتمع.الدور الذي يجب أن يلعبه سكان ا -

 مفهوم ودور التعاون العام والمشاركة المدنية في تنمية المجتمع. -

مختلف األسلاليب والتقنيلات وعمليلات المشلاركة العاملة التلي قلد تلؤدي إللى مشلاركة أكثلر فاعليلة للملواطنين والتعلاون الملدني عللى  -

 المستوى المحلي.

 .انية في دفع عجلة التغيير وبناء مجتمعات أفضلدور الفنون الثقافية واإلنس -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Collaborative planning URPG 616 

 

1. Objectives: 

- Identify and explain the key concepts of asset-based collaborative planning to other professionals 

and to citizen groups. 

- Analyze processes of public collaboration and how these affect relationships among citizens, 

government officials, technical experts and professionals. 

- Identify various tools, techniques and methods of collaboration that can be utilized in specific 

contexts and/or development processes. 

- Provide leadership to organizations in planning and implementing public collaboration and 

cultural arts programs that address local community needs, issues and problems. 

- Understand and be able to utilize a creative place-making process that can improve a 

community’s social, economic and environmental condition. 

2. Topics: 

- The process and methods for community development with an emphasis on research related to 

civic engagement and public collaboration. 

- The role that should community residents have in determining a community’s future. 

- The concept and role of public collaboration and civic engagement in community development. 

- Different approaches, techniques, and public participation processes that may lead to more active 

citizen participation and civic collaboration at the local level.  

- The role of the cultural art and humanities in advancing change and building better communities.  

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 االجتماع الحضري والمستوطنات البشرية 546تخطح 

 

 :. األهداف4

 .لالجتماع الحضريتحديد وشرح المفاهيم األساسية  -

 .وأثارها على تركيب المجتمع البشريةنمو المستوطنات تحليل  -

 .استخدامها في دراسة المستوطنات البشريةالتي يمكن  تعزيز االجتماع الحضري تحديد مختلف األدوات والتقنيات وطرق -

 صادية والبيئية للمجتمع.تحسين الحالة االجتماعية واالقتل علم ونظريات االجتماع الحضريالفهم والقدرة على االستفادة من  -

المشاركة  -السلوك االجتماعي  -الهوية االجتماعية  -المشاركة المدنية  دراسة أثر المفاهيم االتية على االجتماع الحضري " -

 ."االجتماعية

 . الموضوعات: 2

 .مفهوم التحضر من الناحية الديموجرافية واالجتماعية -

 .االتصال الريفي الحضري -

 .المشاركة االجتماعية" -السلوك االجتماعي  -الهوية االجتماعية  -المشاركة المدنية من " االجتماع الحضري  موقف علم -

 .الهجرة الريفية الحضرية " تعريفها ـ أبعادها ـ عواملها " -

 ."الديموجرافية ـ االقتصادية ـ االيكولوجيةالتصورات المختلفة للتحضر " -

 .تبطة بالتحضر والنمو الحضريالمشكالت االجتماعية المر -

 التخطيط الحضري ونمو المدن. -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Urban Sociology and Human Settlements URPG 617 

 

1. Objectives: 

- Define and explain the basic concepts of urban sociology. 

- Analyzing the growth of community settlements and their impacts on the composition of society. 

- Identifying the various tools, techniques and methods of promoting urban sociology that can be 

used in the study of human settlements. 

- Understanding and ability to benefit from the science and theories of urban sociology to improve 

the social, economic and environmental condition of society. 

- Study the impact of the following concepts on urban sociology, "civic participation - social 

identity - social behavior - social participation." 

2. Topics: 

- The concept of urbanization in demographic and social terms. 

- Urban Rural Communication. 

- The position of urban sociology from "Civic engagement – Social identity – Social behaviour and 

Social participation." 

- Urban rural migration "its definition - its dimensions - its factors." 

- Different perceptions of "demographic-economic-ecological" urbanization. 

- Social problems associated with urbanization and urban growth. 

- Urban planning and city growth. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 طرق بحث 501 حتخط

 

 :. األهداف4

 فهم طرق البحث العلمي المطبقة في التخطيط -

 طرق المختلفة لجمع البياناتتوضيح ال -

 فهم أساليب تحليل البيانات وتفسير النتائج من خالل اإلحصاءات والرسم البياني الستخالص النتائج واالستنتاجات. -

 . الموضوعات: 2

 أساليب تحديد مشكلة البحث -

 أساليب ومناهج البحث العلمي ، ومراجعة األدبيات ، وتشغيل المتغيرات -

 لبحوث ، وأخذ العينات ، وأدوات جمع البيانات ، ومقاييس القياسطرق تصميم ا -

 طرق تحليل البيانات من خالل األساليب اإلحصائية الوصفية واالستنتاجية ، االرتباط واالنحدار الخطي -

 أساليب إعداد التقارير البحثية وتصور البيانات والمراجع. -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Research Methods URPG 694 

 

1. Objectives: 

- Understand the methods of scientific enquiry applied in planning 

- Clarifythe methods of data collection 

- Understand the methods of data analysis, and interpretation of findings through statistical and 

graphical to draw conclusions and inferences. 

2. Topics: 

- Techniques of identification of research problem 

- Methods and approaches to scientific inquiry, literature review, operationalization of variables 

- Techniques of designing research, sampling, tools of data collection, measurement scales 

- Methods of data analysis through descriptive and inferential statistical methods, correlation and linear 

regression 

- Methods of reporting research and data visualization and referencing. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 الحوكمة مرسم 548 حتخط

 

 :. األهداف4

 طبيعة المعقدة لمكونات وعناصر وأبعاد الحوكمة الحضرية.التعرف على ال -

 المهارات األساسية لإلدارة الحضرية مع المعارف الفنية الحديثة إلنتاج ممارسة عملية وواقعية للحوكمة الحضرية. -

 بناء قدرات الدراسين للتعامل مع قضايا الحوكمة الحضرية بطرق مستدامة وعملية. -

هارات التصميمية والتحليلية بما يضمن الدمج ما بين المعارف النظرية والتفكير االبداعي واالستدامة إلنتاج منتج تنمية القدرات والم -

 حضري مميز ومستدام.

 . الموضوعات: 2

 .التكامل بين قضايا العولمة والتحضر وتغير المناخ واألزمة البيئية -

 .التخطيط اإلقليمي والحضري -

 .قتصاد الحضريوالتمويل واال اإلسكان -

  .النظم االجتماعية والثقافية -

 .الممارسات المعاصرة في الحوكمة الحضرية وكذلك أمثلة اإلدارة والحوكمة الحضرية الجديدة المبتكرة -

 زيارات ميدانية وتمارين قصيرة لتمكن الدراس من دمج المعارف والمهارات المختلفة في برنامج الحوكمة الحضرية. -

 لتقويم:. وسائل ا3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Governance Workshop URPG 618 

 

1. Objectives: 

- Recognize the complex nature of urban governance components, elements and dimensions.  

- The basic skills of urban governance with the state of art knowledge to produce a realistic urban 

governance exercise. 

- Construct candidates’ capacities to deal with urban governance issues in sustainable and practical 

ways. 

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

theoretical knowledge and sustainability to produce a unique urban governance product. 

2. Topics: 

- The integration between globalization, urbanization, climate change and environmental crisis. 

- Regional and urban planning. 

- Housing provision and urban public finance. 

- Social and cultural governance. 

- Contemporary practice in urban governance as well as innovative new urban management products.  

- Field trips, and short sketch exercises to assist students to integrate skills and knowledge in the 

program. 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 مشروع بحثي 508  حتخط

 

 :. األهداف4

 ير مهارات التفكير النقدي لدى الدارسين وتحسين قدراتهم البحثية.تطو -

 تحسين قدرات الدارسين على تحديد أدوات ووسائل الحصول على المعارف المستهدفة. -

 تنمية مهارات الدارسين على التحليل والنقد االستنتاج. -

 . الموضوعات: 2

م مشروع بحثي مع الوثائق الداعمة حلول موضلوع تملت الموافقلة عليله وفقلاً لخطلة يهدف هذا المشروع إلى توفير الفرصة للدارسين  لتقدي

القسم العلمي. يجب أن يستجيب المشروع البحثي لبرنامج البحوث الحالية في مجلال الحوكملة الحضلرية كملا يجلب أن يتوافلق ملع سياسلات 

 2131وكلذلك رييلة المملكلة العربيلة السلعودية ارة والتخطليط العملالبحث العلمي لجامعة الملك عبد العزيلز واسلتراتيجيات البحلوث بكليلة 

 واستراتيجياتها.

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%51 مشروع

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Research Project URPG 698 

 

1. Objectives: 

- Develop participators’ critical thinking skills and improving their research capacities.  

- Improve participators’ abilities to identify tools of accessing knowledge.  

- Enhance participators' analytical and induction/deduction skills. 

2. Topics: 

This Module aims at offering the opportunity to submit 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 Urban Governance, and should respond to the King Abdulaziz University, Faculty 

of Environmental Design research Strategies and the Kingdom of Saudi Arabia 2030 Vision. 

3. Assessment Methods: 

Project 50%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 أنظمة البناء المتكاملة 523 ت ر م ع

 

 :. األهداف4

 توضيح نظم وأنماط البناء المتطورة.  -

فهم كيفية تداخل النظم المختلفة التي تشلكل تصلميم المبنلى )الموقلع ، الهيكلل ، الجللد ، خلدمات المبلاني والضلوابط البيئيلة ، الفضلاء   -

 اء.والتشطيبات ، وما إلى ذلك( بهدف تحقيق مبنى عالي األد

 فهم كيفية تحقيق تكامل أنظمة البناء من خالل دراسات الحالة مع التركيز على التصميم والبناء المستدام.   -

 . الموضوعات: 2

األتمتة واالتصاالت واألمن واألنظمة الكهربائية واإللكترونية وتكاملهلا ملع ظلروف المبلاني والبيئلة والطاقلة والتكلوين والخصلائص  -

 ج تحليل األداء ومواصفات التصميم.التشغيلية ونماذ

تقللديم نمللوذج مفللاهيمي لنظللام المبللاني واألفللراد يحللدد نظللام األهللداف الللذي يمكللن تحقيقلله مللن خللالل نهللج متكامللل نحللو أنظمللة البنللاء  -

 واألنظمة البيئية والتنظيم.

 ي المتكاملة بالكمبيوتر.األنظمة ذات الوظيفة الفردية واألنظمة متعددة الوظائف واألنظمة المتكاملة والمبان -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Integrated Building Systems ARE 623 

 

1. Objectives: 

- Demonstrate advanced building systems and patterns. 

- To understand how the various systems that constitute a building design (site, structure, skin, building 

services and environmental controls, space and finishes, etc.) are interwoven and integrated with a 

view to achieving a high performance building. 

- To attain an appreciation of building systems integration through case studies with an emphasis on 

sustainable design and construction.  

2. Topics: 

- Automation, communication and security, electrical, electronic systems and their integration with 

building envelope, environment, energy, configuration and operational characteristics, performance 

specifications analytical models and design methods.  

- The conceptual model of the system of buildings and people will be introduced which defines an 

objectives system which can be achieved by an integrated approach towards building systems, 

environmental systems and organization.  

- Single function dedicated systems, multi-functional systems, integrated systems and computer 

integrated buildings 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 اإلدارة المعمارية 526 ت ر م ع

 

 :. األهداف4

 التعرف على أدوات اإلدارة الهندسية من المنظور المعماري.  -

 . الموضوعات: 2

 فاهيم األساسية إلدارة الهندسة المعمارية والبناء.الم  -

 اإلدارة في الجانب االستشاري، ويشمل: إدارة التحديات أثناء مرحلة التصميم، وإعداد حزمة العطاءات، واالشراف.  -

 عقود البناء، والهيكل القانوني، وتخطيط الوقت.  -

 ات، إنتاجية المعدات، عمليات البناء، إدارة العمال،إدارة المواد والسالمة.التدفق النقدي للمشروع: تمويل المشروع، ملكية المعد  -

 التقسيم الفني، التغييرات، السندات، االمتيازات، الشروط العامة، الشروط الخاصة ووثائق العقد.  -

 . وسائل التقويم:3

 %35امتحان نهائي  ،%15امتحان نصفي  ،%31 مشروع، %21ورقة فصلية 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Architectural Management ARE 625 

 

1. Objectives: 

- 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 

3. Assessment Methods: 

Term Paper 20%, Project 30%, Mid-term Exam 15%, Final Exam 35% 

 

 

 


