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، أحد منابر ادلعرفة فروعومعهد متخصص يف علـو التخطيط ومستوايتو و 
، دبوجب ادلرسـو اجلمهوري رقم 2015احملدثة يف جامعة دمشق خالؿ العاـ 

وقد تبنت كلية اذلندسة ادلعمارية إحداث ىذا ادلعهد  .2015/ لعاـ 54/
علمي من   برعاية مستمرة من وزارة التعليم العايل وجامعة دمشق وبدعم

 كليات اذلندسة ادلدنية، االقتصاد، قسم اجلغرافيا، قسم علم االجتماع. 

يعود العمل يف أتسيس ىذا ادلعهد إىل سنوات سابقة إلحداثو، ويستحق 
يين دستاذ الدكتور دمحم عامر ادلار الشكر األكرب على ىذا اإلحداث السيد األ

وزير التعليم العايل الذي خطا بو مذ كاف رئيسًا جلامعة دمشق، والشكر 
مستمر للسيد األستاذ الدكتور دمحم حساف الكردي على متابعتو وافتتاحو 

 بشكل مثايل رغم مجيع الظروؼ. 

العادلية  فقد ظهرت احلاجة إلنشاء ادلعهد مع تسارع التغًنات اجليواقتصادية
وانعكاساهتا اإلقليمية والثورة ادلعرفية يف مناذج التخطيط ادلعتمدة، وضرورة 
توفر اخلربات العلمية والعملية لبلوغ غاايت التخطيط دبواءمة ادلوارد ادلتاحة 
مع حاجات السكاف ادلتنامية على ادلستوى الكلي واحمللي وأمهية تطوير 

الكلي ابذباه األقاليم إىل التخطيط  أليات التخطيط واالنتقاؿ من التخطيط
البيين ادلنبثق من وبٌن األقاليم لتعظيم مكانة احليز ادلكاٍل ضمن الفضاء 

 الكلي واستدامة التنمية أببعادىا احمللية واإلقليمية والوطنية.
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إف وجود حاجة ماسة لالختصاصيٌن يف التخطيط اإلقليمي ومستوايتو لدى 
الدولة واذليئات الرمسية وقطاع األعماؿ والقطاع األىلي يف إطار  مؤسسات

عمليات إعادة اإلعمار على ادلستوايت كافة وجلميع االختصاصات؛ واليت 
يقابلها توفر سلزوف كبًن من اخلربة العلمية واألكادديية والعملية ساىم يف قطع 

إىل ذلك،  شوط بعيد يف إحداث ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي؛ يضاؼ
وجود حاجة ماسة لتجميع تشعبات اختصاص التخطيط اإلقليمي يف إطار 
إدارة علمية واحدة، انطالقاً من أساسيات العمل ابخلطط اإلقليمية ادلتكاملة 
واليت تتطلب التنسيق بٌن اختصاصيٌن يف زبطيط ادلدف والعمراف وشبكات 

 وادلؤسساتيةوالبيئية  البىن اذلندسية وادلنظومات االقتصادية واالجتماعية
أببعادىا احمللية والوطنية وغًن ذلك؛ وقد ساعد على ذلك توفر البنية التحتية 

 الالزمة يف إطار مباٍل جامعة دمشق خالؿ الفرتة األوىل.

تنبع أمهية ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي من ادلكانة اليت يرتقي إليها يف 
العلمية وعالقاتو مع اذليئات  البنية األكادديية السورية، وفق أعلى ادلعايًن

، االسرتاتيجيالتعليمة وادلؤسسات العامة واألىلية الفاعلة يف رلاؿ التخطيط 
الوطين لبلوغ النمو ادلتوازف  ارىاوالذي يكامل البعد احمللي للتنمية مع إط

 ادلواردوادلستداـ، وادلولد بدوره لقيم مضافة متنامية ربقق ادلواءمة ادلطلوبة بٌن 
الرئيسي والركيزة العلمي واحلاجات السكانية، حيث سيكوف ادلعهد الصرح 

الفكرية النظرية والعملية لتأىيل الكوادر وتعزيز ثقافة ادلنطق العلمي 
واألساليب العلمية احلديثة اليت أتخذ من اخلصوصية السورية أساساً يف سبيل 

ادلساندة لعملية السورية وبناء ادلنظومة  لألراضي االسرتاتيجيالتموضع 
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 اإلعمار وفق النموذج التنموي ادلستداـ.

يفتتح ادلعهد أبوابو الستقباؿ أفضل خرجيي كليات جامعة دمشق الراغبٌن يف التخصص 
دبواضيع التخطيط عمومًا والتخطيط االقليمي خصوصاً، على اعتبار أف ادلستوى االقليمي 

يز ادلعهد بعدد من القاعات وادلخابر وفق مستوعباً ومصدراً جلميع خطط التنمية؛ وقد مت ذبه
ابلعملية التدريسية، على أف تستكمل ادلستلزمات بشكل مرحلي  لإلقالعادلواصفات الالزمة 

 عند كل افتتاح ألقساـ ادلعهد.
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يقبل ادلعهد الراغبٌن وفق مفاضلة وتعليمات وزارة التعليم العايل وجامعة 
ألف من مخسة أقساـ ودينح مخس أنواع ماجستًن حبثي ومخس دمشق، ويت

شهادة دكتوراه حبثي، كما دينح ادلعهد ثالث شهادات ماجستًن أتىيل 
وزبصص، وجيري دورات تدريبية وأتىيلية دلوظفي ادلؤسسات واذليئات 
ويف واإلدارات ادلعنية بشؤوف التخطيط يف القطاع العاـ والقطاع اخلاص. 

طالب   100إىل  75احلالية تتوفر إمكانية قبوؿ من  ضوء اإلمكانيات
كمرحلة أوىل وفق اإلمكانيات ادلتاحة يف مقر ادلعهد ادلؤقت؛ وديكن للمعهد 

 زبريج متخصصٌن يف التخطيط اإلقليمي وفق التصور اآليت: 

  أتىيػػػل كػػػػوادر علميػػػػة يف دراسػػػات أتىيليػػػػة زبصصػػػػية مػػػن  لػػػػة شػػػػهادة
ت التخطيط اإلقليمي" بعد سنتٌن "ماجستًن أتىيل وزبصص يف تشعبا

من اتريخ افتتاح ادلعهد، يستفيد منها اجملازوف العاملوف يف الدولة دبواقع 
إىل  30وظيفيػػػة حساسػػػة يف رلػػػاالت التخطػػػيط والتنميػػػة، ودبعػػػدؿ مػػػن 

متخصص سنوايً اعتباراً من السنة الثانية بعد االفتتاح؛ وديكن ذلذا  40
ى ادلتخصصػػٌن يف مؤسسػػات العػػدد أف يزيػػد حسػػب حجػػم الطلػػب علػػ

 الدولة وسوؽ العمل.
  أتىيػػل كػػوادر علميػػة يف دراسػػات أكاددييػػة مػػن  لػػة شػػهادة "ادلاجسػػتًن

يف التخطيط اإلقليمي" خالؿ الفرتة األوىل بعد سنتٌن من اتريخ افتتاح 
متخصصػػٌن سػػنوايً كحػػد أدٌل يف كػػل  10ادلعهػػد كحػػد أدٌل، ودبعػػدؿ 

شػػعبة مػػن زبصصػػات التخطػػيط اإلقليمػػي، ديكػػن ذلػػذه األعػػداد أف تزيػػد 
 % بشكل تصاعدي متتايل. 25ة مرحلياً بنسب

ايت
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  أتىيػػػل كػػػػوادر علميػػػػة يف دراسػػػػات أكاددييػػػػة مػػػػن  لػػػػة شػػػػهادة "الػػػػدكتوراه يف التخطػػػػيط
اإلقليمػػي" خػػالؿ الفػػرتة األوىل بعػػد سػػنتٌن اعتبػػاراً مػػن اتريػػخ افتتػػاح ادلعهػػد كحػػد أدٌل، 

متخصصػػػػػٌن سػػػػػنوايً كحػػػػػد أدٌل يف كػػػػػل شػػػػػعبة مػػػػػن زبصصػػػػػات التخطػػػػػيط  5ودبعػػػػػدؿ 
 % بشكل تصاعدي متتايل.25ن ذلذه األعداد أف تزيد سنوايً بنسبة اإلقليمي، ديك

وديكن ربط العمليات التدريسية مع مؤسسات الدولة وتطلعات اجملتمع اعتبارًا من بداية 
التدريس يف السنة األوىل بعد االفتتاح، وذلك من خالؿ مشاركة أعماؿ الباحثٌن يف دراسة 

ها تلك ادلؤسسات، كما ديكن ادلسامهة بقياـ ورشات موضوعات عملية واقعية آنية تعمل علي
 عمل مشرتكة على مواضيع زلددة تكوف قاعدة تطويرية ديكن للمؤسسات االستفادة منها.

وضػػػعت ذلػػػا منػػػاىج ادلقػػػررات بعػػػد أف نوقشػػػت مػػػع عػػػدد مػػػن السػػػادة  مت إصلػػػاز خطػػػة درسػػػية
أعضػػػاء اذليئػػػة التدريسػػػية مػػػن ذوي اخلػػػربات الواسػػػعة يف تػػػدريس االختصػػػاص وسبػػػت مقارنتهػػػا 
خبطػػػط عادليػػػة مشػػػالة، لػػػدؼ التوصػػػل دلنػػػاىج دراسػػػية وأدوات حبثيػػػة وفػػػق أحػػػدث األسػػػس 

وانػب ادلتممػة لػو، ودبػا بتناسػب مػع احملليػة العلمية ادلتبعػة عادليػاً يف تػدريس علػـو التخطػيط واجل
واخلػػػربة والقػػػوانٌن السػػػورية؛ وسبػػػت مراعػػػاة ادلرونػػػة يف تطػػػوير زلتػػػوايت ادلقػػػررات سػػػنوايً، وإعػػػادة 
النظػػػر بشػػػكل تقييمػػػي دوري ابخلطػػػط وادلنػػػاىج التدريسػػػية ألقسػػػاـ ادلعهػػػد؛ مػػػع التأكيػػػد علػػػى 

مع احتياجات اجملتمػع؛ وتػوفر عالقػات توفًن عالقات قوية مع ىيئات الدولة لربط الدراسات 
قوية مع عدد من اخلرباء العادليٌن يف رلاؿ التخطيط اإلقليمي لدؼ ضماف استمرارية ربديث 

  ادلناىج.

يقـو ابلعملية التدريسية رلموعة من أعضاء اذليئة التدريسية يف جامعة دمشق ذوي 
االختصاص الدقيق يف التخطيط اإلقليمي أو من ذوي اخلربة منهم الذين عملوا يف ىذا اجملاؿ 
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وادلستشارين ادلتمتعٌن  اخلرباء ادلختصٌن خًنةمدة تزيد عن عشر سنوات، يضاؼ إليهم 
، الذين عملوا يف رلاالت ع التخصصات واخلربات العلمية ادلثبتةأبعلى الكفاءات وأرف

التخطيط كخرباء زلليٌن خالؿ العقود السابقة، يدعمهم رلموعة من ادلهندسٌن احملرتفٌن 
 / سنة يف رلاؿ التخطيط يف مجيع االختصاصات.15الذين تزيد خربهتم عن /

إىل جانػػػب االتفاقيػػػات مػػػع وزارات الدولػػػػة واجلهػػػات ادلعنيػػػة، فقػػػد مت التنسػػػػيق مػػػع عػػػدد مػػػػن 
اجلامعػػات وادلنظمػػات العادليػػة واالقليميػػة الػػيت تعاملػػت، أو عملػػت سػػابقاً، مػػع جامعػػة دمشػػق 
انطالقػػػان مػػػن إحيػػػاء االتفاقيػػػات السػػػابقة، أو مػػػن خػػػالؿ تنظػػػيم بروتوكػػػوالت تعػػػاوف جديػػػدة، 

بشكل تنافسي يف مستوايت اخلرجيٌن واخلربة ادلقدمة للمجتمع؛ سيتضمن أي  وذلك لالرتقاء
يقػـو ادلعهػد  اتفاؽ بنود اساسية هتتم بتبادؿ اخلربات التدريسية وأتمػٌن فػرص عمػل للخػرجيٌن.

بتوثيق مجيع ادلراحل العلمية يف األقساـ، وتوثيػق ونشػر مجيػع األعمػاؿ ادلنجػزة يف ادلعهػد سػواًء 
عليميػػة أـ علميػػة /مهنيػػة، مػػن خػػالؿ طباعتهػػا وتوزيعهػػا ورقيػػاً ورقميػػاً بشػػكل أكانػػت علميػػة /ت

 مباشر ومن منافذ ادلعهد االفرتاضية عرب شبكات التواصل وادلواقع االلكرتونية.

يهػػػدؼ ادلعهػػػد إىل االرتقػػػاء دبسػػػتوى اخلطػػػط التنمويػػػة يف اجملتمػػػع مػػػن خػػػالؿ تػػػوفًن رلموعػػػات 
وادلهػػػاـ ادلوكلػػػة لكػػػل اختصاصػػػي، تبعػػػاً دلنظومػػػة العمػػػل  متكاملػػػة مػػػن ادلخططػػػٌن وفقػػػاً لػػػألدوار

اجلمػػػاعي ادلتكامػػػل وذلػػػك عػػػن طريػػػق إعػػػداد سلتصػػػٌن مػػػن  لػػػة شػػػهادات اذلندسػػػة ادلعماريػػػة 
واذلندسػة ادلدنيػة واالقتصػاد وعلػم االجتمػاع واجلغرافيػا، يتميػزوف دبهػارات علميػة ونظريػة وتقنيػػة 

ليمػي ضػمن التحػدايت ادلعاصػرة وواقػع األزمػة شاملة يف رلػاالت زبطػيط ادلػدف والتخطػيط االق
السػػورية يف إعػػادة اإلعمػػار، يف إطػػار علمػػي منهجػػي مبتكػػر وزبصصػػي بفػػتح آفػػاؽ جيػػدة يف 
السنوات ادلقبلة؛ ومن خالؿ ربط العلػم وادلعرفػة ابحلقػل التطبيقػي وادلمارسػة ادلهنيػة وخاصػة يف 

 رلاالت اإلدارة احلضرية واالقليمية. 
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يشكل الكادر العلمي للمعهد مرجعية علمية متكاملة خبًنة يف الشؤوف 
تقدَل ادلشورة واخلربة للجهات العامة واخلاصة اليت لعم ازباذ القرار و  احمللية

، إصلاز دراسات ومداخالت وخدمات احرتافيةو هتتم يف اجملاالت التخطيطية، 
 :أمهها احملاور الرئيسية التالية

 

تقددددر دراسدددات ةتلاةلدددة للموايددديو التخطيطيدددة والتن،يميدددة وةتعلقا دددا  
وتدقيق اخلطط التنموية واملخططات التن،يمية املنجدةة لادام ةسستدات 
الدولددة  واإلاددراى علدد  إطدداز اخلطددط التنمويددة والدراسددات التن،يميددة يف 
اجملاالت كافة  وةراقبة أداء اخلطط املويوعة حيدة التنييدو وتقيدير ةراحد  

 .اإلطاز

تقددددر دراسدددات عمليدددات التجديدددد ااإلدددر  وإعدددادة اإلعمدددار يف املدددد  
التددورية كشددل  عددداي  لتنتدديق ةددو ا،هدددات املعنيددة  ودراسددات التوسدددو 
ااإلدر  واملدد  ا،ديددة  وتقدددر دراسدات إسدلاجية  وإادراء ةددداخبلت 
علدد  املخططددات التن،يميددة وةعا،ددة املنددايق العشددوااية وفددق اقتاددادايت 

 .العمرا  والتشريعات العقارية

ويو ىيلليات إحداث ةديرايت عم  لتنييدو خطدط الدولدة وركطهدا وفدق 
ةن،وةددة تتلتدددلية  وإعدددداد كدددوادر وخموعددات عمددد  خا دددة  لدراسدددات 

 .التخطيطية عل  املتتوايت كافة

دعددددر اادددداذ القددددرار االددددوةي يف اجملدددداالت التخطيطددددة  وتقدددددر دراسددددات 
استشرافية للقرارات االوةية االقتاادية واالاتماعية والبيئيدة والتدلاجية 

 . واإلسلاجية والبئية املةةو اعتمادىا أو املعتمدة

هد 
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دراسدة ولليدد  وعميددو كافددة أجددواع الاددور ا،ويددة  وإاددراء لاكدداة افةايددية للخطددط املقةحددة 
ولليددد  التددديناريوىات والبدددداا من وإادددراء ملوادددة داكددداة املدددد   سدددتخداي ج،دددر املعلوةدددات 
ا،غرافيدددة ثبلثيدددة األكعدددادمن وإعدددداد للددديبلت  سدددتخداي تقددداوت التادددوير والليدددةر ا،دددو  يف 

 .تطبيقات النمواة العمراجية

أرادية املعلوةدات والبيدداوت الورقيدة والرقميددة واملادورة  وإدخداا الددوكاء الادنعي ال خددي يف 
إدارة املنايق ااإلريةمن وإاراء مجيدو أجدواع املتدوحات البياجيدة  وإعدداد البيداوت االحادااية 

 .وتركيبها وركطها ةلاجياً ولليلها وإخرااها  وتقدر اخلرااط الغريية

إعدددداد دراسدددات كيئيدددة ودراسدددات التن،دددير واايددداظ علددد  ادددديط الطبيعدددي واألخإلدددر علددد  
املتتويٌن ادلي واإلقليمدي  وتقيدير األثدر البيئدي للمشدروعات اهلندسدية واالقتادادية وقيداس 
املددددردود البيئدددديمن وتقدددددر دراسددددات خا ددددة  ملشددددهد الطبيعددددي والبيئددددي وااإلددددر  للمددددد  

 .وةداخلها  ودراسة اداور املااية واداور اخلإلراء يمن املد  وحوهلا

إعددداد دراسددات استشددراى اللددوارث لتجنبهددا والتخييددو ةددن أثرىددا  وإدارة املنددايق املادداكة 
خدبلا األزةددة وكعدددىامن وتوثيددق الويددو وإادراء تقيددير لؤليددرار ااا ددلة  وويددو سدديناريوىات 

 .إعمارىا

إعددداد دراسدددات تددوفًن اسدددتهبلأل الطاقددة األحيوريدددة يف املددد   وويدددو خطددط لتدددأةٌن الطاقدددة 
 .البديلة وفق املعطيات الطبيعية ةلاجياً 

إعداد دراسات ترايد استهبلأل املياه واساليب ااياظ عل  الثدروة املاايدة ويدرض ةإلداعيتها  
 .وإعداد دراسات اسةااع وتنقية األحواض املااية

إعدددداد دراسدددات حدددوا النقددد  واملوا دددبلت والطرقدددات والدددركط امللدددا  واإلقليمدددي والددددويل 
 .وخطوط الشحن وار التواا  والغازات والتوترات العالية واملتوسطة

 .إعداد دراسات تنموية يف القطاعات االقتاادية املختلية التياحية والةراعية والاناعية



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 9 
 

 



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 10 
 

 



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 11 
 

 



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلاحة الداخلية
 املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي

 يف ااةعة دةشق
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 :(1املادة )

 ابلتعابًن ادلبينة أدانه يف معرض الالئحة الداخلية للمعهد يقصد

 العايل للتخطيط اإلقليمي ما ىو مبٌن جبانب كل منها:

 اجلامعات. القانوف: قانوف تنظيم 

 .اجلامعة: جامعة دمشق 

 رللس اجلامعة: رللس جامعة دمشق 

 رئيس اجلامعة: رئيس جامعة دمشق 

 .ادلعهد: ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي 

 .اجمللس : رللس ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي 

 .العميد :عميد ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي 

 ايل للتخطيط اإلقليمي .انئب العميد: انئب عميد ادلعهد الع 

 .القسم : أحد األقساـ العلمية يف ادلعهد 

 .رئيس القسم: رئيس أحد األقساـ العلمية يف ادلعهد 

 

 التعاريو :الباب األوا 
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  (:2املادة )

 يهدؼ إحداث ادلعهد إىل اآليت:

ادلختلفة رفد مسًنة البحث العلمي يف اجلمهورية العربية السورية ابلبحوث والدراسات  .1
ادلتعلقة ابلتخطيط اإلقليمي لتحقيق التقدـ العلمي والتقين يف رلاالت التخطيط الوطين 

 واإلقليمي.

منح الدرجات العلمية يف رلاؿ دراسات التأىيل والتخصص والدراسات العليا يف رلاؿ  .2
 التخطيط اإلقليمي.

 إعداد الدراسات العلمية ادلتعلقة بعلـو التخطيط اإلقليمي. .3

ادلوضوعات اليت رباؿ إىل ادلعهد من اذليئات احلكومية واخلاصة وادلشرتكة،  دراسة .4
 والتعاوف مع ىذه اذليئات يف األحباث اليت تقـو لا يف رلاؿ علـو التخطيط اإلقليمي.

رفع مستوى العاملٌن يف رلاؿ التخطيط اإلقليمي وتنسيق عمليات التدريب ابلتعاوف مع  .5
عربية والدولية وتلبية احتياجات اجملتمع من ادلتخصصٌن دبا اذليئات ادلختصة الوطنية وال
 يتناسب مع مهاـ ادلعهد.

ربقيق أعلى مستوى من التفاعل والرتابط بٌن ادلعهد و  إذكاء الوعي الوطين من خالؿ .6
 اجملتمع بقطاعاتو العامة واخلاصة وادلشرتكة.

علـو التخطيط اإلقليمي تتبع نشاطات ادلنظمات العربية واإلقليمية والدولية يف رلاؿ  .7
 والتعاوف والتنسيق معها.

 أىداى املعهد : الثا الباب 
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توسيع قاعدة ادلعرفة العلمية حوؿ مجيع ادلواضيع ذات العالقة ابلتخطيط اإلقليمي  .8
وإنشاء قاعدة معلومات على مستوى اجلمهورية العربية السورية ابلتعاوف مع اجلهات 

 صاحبة العالقة على ادلستوايت السورية والعربية والدولية.

يق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العايل ومراكز األحباث التخصصية توث .9
األخرى يف سورية والوطن العريب والعامل، ومع اذليئات وادلنظمات العادلية اليت تعىن 

 ابلتخطيط، وأتمٌن التواصل والتبادؿ العلمي معها ابستمرار على ادلستوايت كافة.

العلمية والفنية دلختلف القطاعات والفعاليات العامة واخلاصة  تقدَل ادلشورة والدراسات .10
 وادلشرتكة، ودراسة ادلوضوعات احملالة إىل ادلعهد من اذليئات احلكومية وغًنىا.

أتسيس مركز معلومات ومكتبة وإصدار رللة علمية زبصصية ونشرات علمية هتدؼ  .11
 العلمية والعملية ودعم ازباذ القرار.إىل نشر الوعي ادلتعلق بعلـو التخطيط اإلقليمي وفوائده 
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 (: 3املادة )

 يتألف رللس ادلعهد برائسة العميد وعضوية كل من:  . أ

 .انئيب العميد 
 .رؤساء األقساـ يف ادلعهد 
 .شلثل عن نقابة ادلعلمٌن من أعضاء اذليئة التدريسية ابدلعهد 
  ادلعهد يسميو االرباد الوطين لطلبة سورية.شلثل عن طالب 
  وللمجلس أف يدعو من يراه مناسباً من ادلختصٌن يف التخطيط اإلقليمي حلضور

 اجتماعات اجمللس دوف أف يكوف لو حق التصويت.

( من قانوف تنظيم اجلامعات ديكن إضافة عضوين إىل رللس 55مع مراعاة ادلادة )  . ب
ادلختصٌن يف التخطيط اإلقليمي ومن بٌن العاملٌن يف من  على األكثر، ادلعهد،

ادلؤسسات األخرى العاملة يف رلاالت اختصاص التخطيط يسميهما رئيس اجلامعة 
 بناء على اقرتاح رللس ادلعهد، دوف أف يكوف ذلما حق التصويت.

 يقـو رئيس الدائرة يف ادلعهد أبمانة سر اجمللس.  . ت

 

 : (4املادة )

ديػػػػػػارس رللػػػػػػس ادلعهػػػػػػد  ( مػػػػػػن قػػػػػػانوف تنظػػػػػػيم اجلامعػػػػػػات55 ادلػػػػػػادة )مػػػػػػع مراعػػػػػػاة مػػػػػػا ورد يف
 االختصاصات اآلتية:

 الباب الثالث: خلس املعهد وةهاةو
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 مجيع ادلهاـ ادلؤدية إىل ربقيق أىداؼ ادلعهد . . أ

 إقرار التقرير السنوي للمعهد ) العلمي واإلداري وادلايل( . ب

 اقرتاح التعديالت ادلناسبة على الالئحة الداخلية للمعهد. . ت

ائل ادلاجستًن والدكتوراه وتشكيل اللجاف الفاحصة رسلاقرتاح القواعد الناظمة  . ث
والتحكيمية يف امتحاانت دراسات التأىيل والتخصص وادلاجستًن والدكتوراه 
 واعتمادىا من رللس البحث العلمي والدراسات العليا أو رللس اجلامعة حسب احلاؿ.

ادلناسبة بشأهنا دراسة مجيع ادلواضيع اليت يرى العميد عرضها عليو وازباذ القرارات  -ى . ج
 وفق أحكاـ القوانٌن واألنظمة النافذة.

 اقرتاح تنظيم ندوات ومؤسبرات علمية واالشرتاؾ فيهما. . ح

تطوير عملييت التأليف والرتمجة والبحث العلمي يف رلاالت التخطيط اإلقليمي، والعمل  . خ
 على توحيد ادلصطلحات واألدوات وادلقاييس العلمية ادلستخدمة يف االختصاص.

ص اجمللس بصورة عامة جبميع الشؤوف العلمية والبحثية واإلدارية وادلالية والتنفيذية خيت . د
ادلتعلقة ابدلعهد ضمن االختصاصات ادلنصوص عليها يف القوانٌن واألنظمة النافذة 

 األخرى، ودبا ال يتعارض مع اختصاصات غًنه من اجملالس.

 

 :(5املادة )

تنظيم اجلامعات ديارس عميد ادلعهد مجيع  ( من قانوف51مع مراعاة أحكاـ ادلادة )
 االختصاصات الواردة فيها مع تنفيذ مجيع قرارات اجمللس اليت تقع ضمن اختصاصاتو.
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 : (6املادة) 

( من قانوف تنظيم 50يراعى يف تعيٌن عميد ادلعهد، مع مراعاة أحكاـ ادلادة )  . أ
 اجلامعات، اآليت:

 اجلامعة.أال تقل مرتبتو العلمية عن أستاذ مساعد يف  
 ( دكتوراه زبطيط مدف أو  -إجازة يف اذلندسة ادلعمارية أف يكوف من ادلختصٌن

 (.زبطيط إقليمي

 يكوف عميد ادلعهد عضواً يف رللس اجلامعة.  . ب

 

 : (7املادة )

( من قانوف تنظيم اجلامعات يراعى يف تعيٌن نواب العميد 53مع مراعاة أحكاـ ادلادة )
 اآليت:

  اذليئة التدريسية يف اجلامعة.أف يكوف من أعضاء 
 .أف يكوف من ادلختصٌن يف التخطيط اإلقليمي 
  يكوف انئب العميد للشؤوف العلمية عضوا يف رللس الشؤوف العلمية ورللس

البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعة، وانئب العميد لشؤوف الطالب 
 اجلامعة.والشؤوف اإلدارية عضواً يف رللس شؤوف الطالب يف 

 

 



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 19 
 

 

 :(8املادة )

 يتكوف ادلعهد من األقساـ اآلتية:
 /احلضري.اذليكليقسم التخطيط  . أ
 قسم زبطيط البىن التحتية وادلرافق واخلدمات. . ب
 قسم التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية. . ت
 البيئة.قسم تنمية ادلوارد الطبيعة و اية  . ث
 ، وغًن ذلك(.اإلداري وادلؤسسايتاللوجستيك، ) –قسم تنسيق العمليات  . ج

 : (9املادة )
يكوف لكل قسم رللس يرأسو رئيس القسم، ويشرؼ القسم على شؤوف البحث العلمي 
 والتعليم ومجيع الشؤوف ادلتعلقة ابلقسم يف حدود القوانٌن واألنظمة النافذة واخلطط ادلرسومة.

 : (10املادة )
( من قانوف تنظيم اجلامعات ديارس رللس القسم ادلهاـ الواردة فيها 60مع مراعاة ادلادة )
 ابإلضافة إىل اآليت:

  اقرتاح اخلطط السنوية والطويلة ادلدى يف مجيع فعالياتو يف البحث والتطوير
 والتدريس والتأىيل والتدريب وما حيتاج إليو.

 ديدة أو دمج بعض ما ىو قائم االقرتاح على رللس ادلعهد إحداث شعب ج
منها، وإلغاء بعضها، وخيتص رللس القسم بصورة عامة جبميع الشؤوف العلمية 
ادلتعلقة ابلقسم، وغًن ذلك من االختصاصات ادلنصوص عليها يف القوانٌن 

 واألنظمة النافذة دبا ال يتعارض مع اختصاصات اجملالس األخرى.

 الباب الراكو : أقتاي املعهد وخالتو وةهاةها
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 : (11املادة )

 سبنح جامعة دمشق بناء على اقرتاح رللس ادلعهد الدرجات العلمية اآلتية:

 دراة املااتتًن يف االختاا ات اآلتية: . أ

  احلضري.اذليكليالتخطيط اإلقليمي/ 
 .التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية وادلرافق واخلدمات 
  واالجتماعية.التنمية اإلقليمية البشرية واالقتصادية 
 .التنمية اإلقليمية للموارد الطبيعية و اية البيئة 
 .التخطيط اللوجسيت اإلقليمي 

 :دراة الدكتوراه يف االختاا ات اآلتية  . ب

 احلضري.اذليكلي التخطيط اإلقليمي/ 
 .التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية واخلدمات 
 .التنمية اإلقليمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية 
 ية ادلوارد الطبيعية و اية البيئة.تنم 
 .التخطيط اللوجسيت اإلقليمي 

 اآلتية: التأىي  والتخاص يف االختاا ات دراة ةااتتًن -ج

 .الدراسات اإلقليمية ادلتكاملة 
 تصميم وتنسيق وزبطيط احلدائق واحمليط الطبيعي 
 ."زبطيط ادلدف "ىندسة ادلدف والتنمية احلضرية ادلستدامة 

 وةدد الدراسةالباب اخلاةس : الدراات العلمية 
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 دراة املااتتًن -أوالً 

 : (12املادة )
 يشرتط لقيد الطالب يف درجة ادلاجستًن ما أييت:

اجلامعية بتقدير جيد على األقل من إحدى  أف يكوف حاصاًل على درجة األجازة . أ
اجلامعات احلكومية السورية أو ما يعادذلا من كلية أو معهد عاٍؿ معرتؼ لما من 

 رللس اجلامعة وفق القواعد اليت يضعها رللس التعليم العايل، وفق اآليت:

 اإلاازة املطلوكة اسر املااتتًن
 املعماريةاهلندسة   التخطيط اإلقليمي اهليللي/ ااإلر 

 التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية واخلدةات
 اهلندسة املعمارية 
 اهلندسة املدجية 
 .ا،غرافية 

 واالاتماعيةالتنمية اإلقليمية البشرية واالقتاادية 

 اهلندسة املعمارية 
 االقتااد 
 علر االاتماع 
 ا،غرافية 

 للموارد الطبيعية ومحاية البيئة التنمية اإلقليمية

  املعماريةاهلندسة 
 اهلندسة املدجية 
 ا،غرافية 
 /الةراعة /حراج وكيئة 

 التخطيط اللواتيت اإلقليمي
 اهلندسة املعمارية 
 اهلندسة املدجية 
 ا،غرافية 

 التادس : قواعد القبوا واااوا عل  الدراات العلميةالباب 
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/ من 142أف جيتاز بنجاح امتحاف اللغة األجنبية وفق أحكاـ الفقرة /ب/ من ادلادة / . ب
 الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم اجلامعات.

 : (13املادة)

 يشرتط حلصوؿ الطالب على درجة ادلاجستًن اآليت:

 أف يتابع الدراسة وينجح يف مجيع مقررات السنة األوىل ادلذكورة أدانه: -أ

 اليا  األوا -التنة األوىل 
 وىي ةقررات ةشةكة )اوع ةشةأل( كٌن مجيو االختاا ات

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 مفاىيم ونظرايت يف التخطيط ادلكاٍل 1
 4 2 2 التخطيط احلضري وادلخططات األساسية للمدف 2
 4 2 2 ىيكلية التخطيط ومستوايتو 3
 4 2 2 إدارة وتشريعات التخطيط اإلقليمي 4
 4 2 2 األسس اجلغرافية والبيئية للتخطيط اإلقليمي 5
 4 2 2 يف التخطيط اإلقليمي واالجتماعيةالتنمية االقتصادية  6
 2 1 1 مناىج البحث العلمي 7

 26 13 13 اجملموع
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 اليا  الثا  -التنة األوىل 
 ةااتتًن التخطيط اإلقليمي اهليللي/ااإلر  .1

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
ر 

لن،
ا

ملي 
الع

موع 
اجمل

 

 4 2 2 اطيط وإدارة استعماالت األرايي 1
 3 1 2 سياسات اطيط اإلسلا  2
 3 1 2 اطيط املواقو الاناعية 3
 4 2 2 اااذ القرار التخطيطي وآليات تنييو اخلطط اإلقليمية 4
 4 2 2 تنمية واطيط اجملتمعات العمراجية 5
 4 2 2 تدريب يف وسط ةهين أو عم  ةواو 6
 2 1 1 التقنيات واملناىج التطبيقية 7

 24 11 13 اجملموع
 

 اليا  الثا  -التنة األوىل 
 ةااتتًن التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية واخلدةات .2

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 أسس اطيط وإدارة خدةات البىن التحتية 1
 4 2 2 تن،ير الةكة ااإلرية 2
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 4 2 2 اطيط الطاقة والطاقة البديلة 3
 3 1 2 االتااالت والن،ر الوكية 4
 3 1 2 النق  واملوا بلت وادطات التبادلية 5
 4 2 2 تدريب يف وسط ةهين أو عم  ةواو 6
 2 1 1 التقنيات واملناىج التطبيقية 7

 24 11 13 اجملموع
 

 اليا  الثا  -التنة األوىل 
 ةااتتًن التنمية اإلقليمية البشرية واالقتاادية واالاتماعية .3

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 اسةاتيجيات خطط التنمية 1
 3 1 2 التنمية امللاجية  2
 3 1 2 التنمية البشرية 3
 4 2 2 التنمية االاتماعية 4
 4 2 2 التنمية االقتاادية 5
 4 2 2 تدريب يف وسط ةهين أو عم  ةواو 6
 2 1 1 واملناىج التطبيقيةالتقنيات  7

 24 11 13 اجملموع
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 اليا  الثا  -التنة األوىل 
 ةااتتًن التنمية اإلقليمية للموارد الطبيعية ومحاية البيئة .4

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
ر 

لن،
ا

ملي 
الع

موع 
اجمل

 

الن،رايت األساسية يف استثمار املوارد الطبيعية والبيئية  1
 عليهاوااياظ 

2 2 4 

2 
دور كياوت املوارد الطبيعية والبيئية وا،غرافية يف التخطيط 

 4 2 2 اإلقليمي وأسس تقتير األقالير

 4 2 2 إدارة املنايق الطبيعية والبيئية 3
 4 2 2 ةاادر الطاقات البيئية املتجددة 4
 4 2 2 ةاادر التلوث وتطبيقات املعا،ة 5
 4 2 2 عم  ةواوتدريب يف وسط ةهين أو  6
 2 1 1 التقنيات واملناىج التطبيقية 7

 24 11 13 اجملموع
 

 اليا  الثا  -التنة األوىل 
 ةااتتًن يف التخطيط اللواتيت اإلقليمي .5

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 اهليللية اإلدارية  اإلقليمية 1
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2 
ا،غرافية يف التخطيط اإلقليمي وأسس تقتير دور البياوت 

 4 2 2 األقالير التنموية

 3 1 2 ج،رايت وملاذج التياع  امللا  3
 3 1 2 إدارة اخلطط واملشاريو التنموية 4
 4 2 2 التنتيق القطاعي يف التخطيط ادلي واإلقليمي 5
 4 2 2 تدريب يف وسط ةهين أو عم  ةواو 6
 2 1 1 التطبيقية التقنيات واملناىج 7

 24 11 13 اجملموع
 

٪( مػػػػن العالمػػػػة 60يعػػػػد الطالػػػػب انجحػػػػاً يف ادلقػػػػرر إذا حصػػػػل علػػػػى عالمػػػػة قػػػػدرىا ) .1
النهائيػػة ، وال يعػػد الطالػػب انجحػػا يف امتحػػاف ادلقػػرر الػػذي تتػػألف عالمتػػو مػػن جػػزأين 

 ٪( على األقل من كل جزء من جزأي ادلقرر.40إال إذا حصل على )
مقػػرر مػػن ادلقػػررات ادلػػذكورة أعػػاله بقػػرار مػػن رللػػس ادلعهػػد بنػػاء ربػػدد موضػػوعات كػػل  .2

 على اقرتاح رللس القسم ادلختص.
تتػػػػألف العالمػػػػػة النهائيػػػػػة المتحػػػػاف ادلقػػػػػرر مػػػػػن جػػػػػزأين اثنػػػػٌن أحػػػػػدىا ألعمػػػػػاؿ السػػػػػنة  .3

٪( مػن 60٪( مػن الدرجػة واآلخػر لالمتحػاف النهػائي وخيصػص لػو )40وخيصص لو )
 الدرجة.

ػػق للطالػػب الراسػػب يف  .4  السػػنة األوىل إعػػادة دراسػػة الػػػمقرررات الػػيت رسػػب فيهػػا ودلػػدة حيح
عػػػػػاـ واحػػػػػد ويف حػػػػػاؿ رسػػػػػوبو أبي مقػػػػػرر مػػػػػن ادلقػػػػػررات يفصػػػػػل الطالػػػػػب مػػػػػن درجػػػػػة 

 ادلاجستًن.
يشػػػػرتط لػػػػدخوؿ الطالػػػػب امتحػػػػاف ادلقػػػػرر أف يكػػػػوف مسػػػػتوفيا نسػػػػبة دواـ ال تقػػػػل عػػػػن  .5

االمتحػػػاف .  ٪( مػػػن رلمػػػوع السػػػاعات ادلخصصػػػة للمقػػػرر وإال حػػػـر مػػػن دخػػػوؿ50)
وجيػػوز جمللػػس القسػػم يف حػػاالت الضػػرورة قبػػوؿ دخػػوؿ الطالػػب إىل االمتحػػاف إذا كػػاف 
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٪( وذلػػك وفػػق القواعػػد الػػيت يضػػعها رللػػس 75حاصػػال علػػى نسػػبة دواـ ال تقػػل عػػن )
 ادلعهد.

أف يعد حبثاً بعػد صلاحػو يف مجيػع مقػررات السػنة األوىل، يف موضػوع يقػره رللػس اجلامعػة  .1
رللػػس القسػػم وموافقػػة رللػػس الكليػػة علػػى أال تقػػل مػػدة إعػػداد البحػػث  بنػػاء علػػى اقػػرتاح

 عن سنة من اتريخ موافقة رللس اجلامعة على تسجيل موضوع البحث.
ديػػػنح الطالػػػب مهلػػػة ثالثػػػة أشػػػهر مػػػن اتريػػػخ إعػػػالف نتػػػائج امتحػػػاانت ادلقػػػررات، كحػػػد   .2

العليػػا أقصػػى، إلسبػػاـ تسػػجيل موضػػوع حبثػػو ويفػػوض رللػػس البحػػث العلمػػي والدراسػػات 
ابلبػػػت بػػػذلك، ويف حػػػاؿ عػػػدـ التسػػػجيل يلغػػػى قيػػػد الطالػػػب هنائيػػػاً، وجيػػػوز سبديػػػد ىػػػذه 
ادلهلة ثالثة أشهر أخرى يف احلاالت اليت يقدرىا رللس اجلامعة،  وموافاة الوزارة بنسخة 

 عن قرارات التمديد.
علػػػى الطالػػػب أف يعػػػد سػػػيمنار عػػػن تقػػػدـ حبثػػػو كػػػل أربعػػػة أشػػػهر أمػػػاـ جلنػػػة مكلفػػػة مػػػن  .3

س القسم ادلختص، على أف يلغى قيده ويشطب تسجيلو مػن ادلاجسػتًن إف مل حيقػق رلل
 نتائج مرضية يف هناية األشهر األربعة األخًنة.

 أف يقدـ بنتائج حبثو رسالة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة علنية.  .4

 : (14املادة )

صات يدرس بلغة أجنبية مقرر أو مقرراف على األكثر من كل اختصاص من اختصا - أ
 ادلاجستًن.

يتم يف كل مطلع عاـ دراسي ربديد ادلقرر أو ادلقررين اللذين يدرساف بلغة أجنبية بقرار  - ب
 من رللس ادلعهد بناء على اقرتاح رللس القسم ادلختص.

 : (15املادة )

 حيسب ادلعدؿ العاـ لدرجة ادلاجستًن وفق اآليت:
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 من العالمة زبصص من التقدير للمقررات 60%  
 من العالمة للرسالة % 40  
 ادلعدؿ األعظمي 100%  

 : (16املادة )

حيدد رللس ادلعهد سنواًي عدد الطالب ادلقبولٌن لتحضًن درجة ادلاجستًن لكافة 
االختصاصات، وفق اخلطة ادلقررة واإلمكاانت ادلتاحة على أف توزع نسب الطالب ادلقبولٌن 

ار من رئيس رللس اجلامعة يف مطلع كل عاـ بقر ما بٌن الكليات التطبيقية، والكليات النظرية 
 دراسي.
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 دراة الدكتوراه -اثجياً 

 : (17املادة )

 يشرتط لقيد الطالب يف درجة الدكتوراه يف أحد االختصاصات اآلتية:

أف يكوف حاصال على درجة ادلاجستًن دبرتبة جيد على األقل من فرع االختصاص من  . أ
احلكومية السورية، أو ما يعادذلا من كلية أو معهد عاؿ ادلعهد، أومن إحدى اجلامعات 

 معرتؼ لما وفق القواعد اليت يضعها رللس التعليم العايل؛ وفق اآليت:

 دراة الدكتوراه دراة املااتتًن
 /ااإلر اهليللي التخطيط اإلقليمي /ااإلر اهليللي التخطيط اإلقليمي

 التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية واخلدةات التخطيط اإلقليمي للبىن التحتية واخلدةات
التنميدددددددة اإلقليميدددددددة البشدددددددرية واالقتادددددددادية 

 واالاتماعية
التنميدددددددددة اإلقليميدددددددددة البشدددددددددرية واالقتادددددددددادية 

 واالاتماعية
التنميددددة اإلقليميددددة للمددددوارد الطبيعيددددة ومحايددددة 

 التنمية اإلقليمية للموارد الطبيعية ومحاية البيئة البيئة

 التخطيط اللواتيت اإلقليمي اإلقليميالتخطيط اللواتيت 
 

/ 146أف جيتاز بنجاح امتحااًن ابللغة األجنبية وفق أحكاـ الفقرة /ب/ من ادلادة / . ب
 من الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم اجلامعات.

 :  (18املادة )

 يشرتط حلصوؿ الطالب على درجة الدكتوراه اآليت:
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يف موضوع يقره رللس اجلامعة بناء على اقرتاح رللس القسم وموافقة أف يعد حبثاً مبتكراً  . أ
رللس ادلعهد دلدة سنتٌن على األقل من اتريخ  موافقة اجلامعة على القيد لدرجة 

 الدكتوراه.

أف ينشر حبثٌن، متعلقٌن دبوضوع رسالتو يف رللة علمية زلكمة متخصصة، أو أف حيصل  . ب
 على موافقة اجمللة على نشرمها.

 .يقدـ بنتائج حبثو رسالة تقبلها جلنة احلكم بعد مناقشة علنيةأف  . ت
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 دراة ةااتتًن التأىي  والتخاص -اثلثاً 

 :(19املادة )

يشرتط لقيد الطالب يف درجة ماجستًن التأىيل والتخصص أف يكوف حاصاًل على درجة 
يعادذلا من كلية أو معهد اإلجازة اجلامعية من إحدى اجلامعات احلكومية السورية، أو ما 

عاؿ معرتؼ لما من رللس اجلامعة وفق القواعد اليت يضعها رللس التعليم العايل، وفق 
 اآليت:

 اإلاازة املطلوكة اسر ةااتتًن التأىي  والتخاص

 الدراسات اإلقليمية املتلاةلة

 اهلندسة املعمارية 
 اهلندسة املدجية 
 االقتااد 
 علر االاتماع 
 ا،غرافيا 
 ااقوض 

 اهلندسة املعمارية  تامير وتنتيق واطيط اادااق واديط الطبيعي

 ىندسة املد  والتنمية ااإلرية املتتداةة
 اهلندسة املعمارية 
 اهلندسة املدجية 

 

 : (20املادة )

يتم القبوؿ وفق مفاضلة بٌن الطالب على أساس معدؿ التخرج يف درجة اإلجازة وجمللس 
 معايًن أخرى للتفاضل ودبا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.اجلامعة أف يضيف 
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  (:21املادة )

 يشرتط للحصوؿ على درجة ماجستًن التأىيل والتخصص اآليت:
 أف يتابع الدراسة وينجح يف مجيع ادلقررات وفق اخلطة اآلتية: . أ

 ماجستًن التأىيل والتخصص يف الدراسات اإلقليمية ادلتكاملة: .1

 اليا  األوا -التنة األوىل 

 اسر املقرر
 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 ىيللية التخطيط وةتتوايتو 1

 4 2 2 ج،رايت وأسس التقتير اإلقليمي االقتااد  2

 4 2 2 توزع املوارد الطبيعية والبشرية ودورىا يف التنمية  3
 4 2 2 اطيط البىن التحتية لؤلقالير ودورىا يف التنمية 4
 4 2 2 التقنيات واملناىج التطبيقية ودورىا يف التخطيط اإلقليمي 5

 20 10 10 اجملموع
 اليا  الثا  -التنة األوىل 

 اسر املقرر
 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 استعماالت األرايي واطيطها 1

 4 2 2 األكعاد القاجوجية للتخطيط اإلقليمي 2



 

 خطوة واثقة يف إعمار سورية املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 

 33 
 

 4 2 2 اجملتمو ادلي يف التخطيطدور  3
 4 2 2 إعداد اخلطط التنموية 4
 4 2 2 ملاذج تطبيقية ةن التخطيط ادلي واإلقليمي 5

 20 10 10 اجملموع
 اليا  األوا -التنة الثاجية 

 اسر املقرر
 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 اإلقليميةاااذ القرار وآليات تنييو اخلطط  1

 4 2 2 أسس اطيط إدارة الشبلات 2

 4 2 2 اسةاتيجيات اخلطط اإلقليمية وةشاريو التنمية 3
 4 2 2 إدارة التخطيط اإلقليمي وتقنيات اإلدارة الوكية 4
 4 2 2 التنتيق القطاعي يف التخطيط ادلي واإلقليمي 5
 4 2 2 تدريب يف وسط ةهين أو عم  ةواو 6

 24 12 12 اجملموع
 اليا  الثا  -التنة الثاجية 

 اسر املقرر
 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 8 8 - ةشروع التخرج
 8 8 - اجملموع
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 ماجستًن التأىيل والتخصص يف تصميم وتنسيق وزبطيط احلدائق واحمليط الطبيعي: .2

 اليا  األوا -التنة األوىل 

 اسر املقرر

 الساعات األسبوعيةعدد 
ر 

لن،
ا

ملي 
الع

موع 
اجمل

 

 4 2 2 اتريخ وج،رايت اليراغات امليتوحة يف املدينة 1

 4 2 2 إيلولوايا املشهد املديين 2

 4 2 2 كراةج وأدوات إعداد دراسات تنتيق اادااق واديط  3
 4 2 2 علر االاتماع ااإلر  4

 6 2 4 أسس اطيط وتن،ير اليراغات امليتوحة 5

 22 10 12 اجملموع

 اليا  الثا  -التنة األوىل 

 اسر املقرر
 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 امل،هر والتقنيات -اليرش املديين 1

 4 2 2 ةاادر املياه والر  والةراعة 2

 4 2 2 الةكة والغطاء النبايت 3
 4 2 2 املناخ واملعا،ات البيئية املتتداةة 4
 6 2 4 أسس تامير وةعا،ة اليراغات امليتوحة 5
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 22 10 12 اجملموع

 اليا  األوا -التنة الثاجية 

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
ر 

لن،
ا

ملي 
الع

موع 
اجمل

 

 4 2 2 إدارة واقتاادايت اليراغات العاةة  1

 4 2 2 إورة املواقو  2

 4 2 2 النق  واملرور وةواقو التيارات  3
 4 2 2 القواجٌن والتشريعات العمراجية والبيئية 4
 6 2 4 أسس املعا،ات البيئية يف املدينة ةن التلوث إىل االستداةة 5

 22 10 12 اجملموع

 الثا اليا   -التنة الثاجية 

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 8 6 2 ةشروع التخرج
 8 6 2 اجملموع
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 :ىندسة ادلدف والتنمية احلضرية ادلستدامةماجستًن التأىيل والتخصص يف  .3

 اليا  األوا -التنة األوىل 

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية
ر 

لن،
ا

ملي 
الع

موع 
اجمل

 

 6 3 3 تن،ير واطيط املد  والعمرا  1

 6 3 3 والبيئة يف املدينةعلر االاتماع ااإلر   2

 4 2 2 إدارة الشبلات 3
 6 3 3 الةكية ااإلرية واألخطار الطبيعية والاناعية 4
 4 2 2 التقاجة ويرض البناء يف املد  5
 4 2 2 ج،ر املعلوةات ذات املراعية ا،غرافية 6

 30 15 15 اجملموع
 اليا  الثا  -التنة األوىل 

 اسر املقرر
 األسبوعيةعدد الساعات 

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 6 3 3 قواجٌن وتشريعات لتن،ير العمرا  والبيئة 1

 4 2 2 ايلولوايا ااإلرية 2

 4 2 2 إدارة املشاريو واإلدارة املشاركة 3
 4 2 2 اااذ القرار 4
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 4 2 2 حبث تطبيقي 5
 8 4 4 ةشروع هناية التنة يف التنمية ااإلرية املتتداةة 6

 30 15 15 اجملموع

 اليا  األوا -التنة الثاجية 

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 4 2 2 ج،ر املعلوةات ا،غرافية 1

 D U D 2 2 4اااذ القرار واألدوات التطبيقية ا  2

 6 3 3 أساسيات التنمية املتتداةة 3
 4 2 2 التحتية واألحياء املوا يات البيئية للمبا  البىن 4
 6 3 3 تامير وإدارة ةشاريو التنمية ااإلرية 5
 6 3 3 التجديد العمرا  والتقنيات البديلة اماية البيئة 6

 30 15 15 اجملموع

 اليا  األوا -التنة الثاجية 

 اسر املقرر

 عدد الساعات األسبوعية

ر 
لن،

ا
ملي 

الع
موع 

اجمل
 

 30 26 4 ةشروع التخرج
 30 26 4 اجملموع
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٪( مػػػػػن رلمػػػػػوع 50أف حيقػػػػػق الطالػػػػػب نسػػػػػبة دواـ ال تقػػػػػل نسػػػػػبة دواـ ال تقػػػػػل عػػػػػن ) . ب
السػػاعات ادلخصصػػة للمقػػرر وإال حػػـر مػػن دخػػوؿ االمتحػػاف . وجيػػوز جمللػػس القسػػم يف 
حاالت الضرورة قبوؿ دخوؿ الطالب إىل االمتحاف إذا كاف حاصال على نسػبة دواـ ال 

 القواعد اليت يضعها رللس ادلعهد.٪( وذلك وفق 75تقل عن )

 : (22املادة )

ربػػدد موضػػوعات كػػل مقػػرر مػػن ادلقػػررات ادلػػذكورة أعػػاله  بقػػرار مػػن رللػػس ادلعهػػد بنػػاء علػػى 
 اقرتاح رللس القسم ادلختص يف مطلع كل عاـ دراسي.

 : (23املادة )

عملػػي ردرجػػات تتػػألف العالمػػة النهائيػػة للمقػػرر مػػن جػػزأين اثنػػٌن، أحػػدمها ألعمػػاؿ السػػنة ) 
٪( من عالمة ادلقرر واآلخر لالمتحاف النهائي )النظري( وخيصص 50أعماؿ ( وخيصص لو )

 ٪( من العالمة.50لو )

 :(24املادة )

٪ مػػن العالمػػة النهائيػػة، وال 60يعػػد الطالػػب انجحػػاً يف ادلقػػرر إذا حصػػل علػػى عالمػػة قػػدرىا 
٪ علػػى األقػػل 40إذا حصػػل علػػى  يعػػد انجحػػاً يف ادلقػػرر الػػذي تتػػألف عالمتػػو مػػن جػػزأين إال

 من عالمة كل جزء من جزأي ادلقرر.

 : (25املادة )

( سػػاعة، وتكػػوف 100علػػى الطالػػب القيػػاـ بتػػدريب يف وسػػط مهػػين أو عمػػل موجػػو دبعػػدؿ )
شػػػرط للحصػػػوؿ علػػػى درجػػػة ماجسػػػتًن التأىيػػػل والتخصػػػص بعػػػد تقػػػدَل تقريػػػر عػػػن التػػػدريب 
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من ىذا التدريب من لػديهم اخلػربة العمليػة يف ىػذا العملي وموافقة رللس ادلعهد عليو، ويعفى 
 اجملاؿ بقرار من رللس ادلعهد.

 : (26املادة )

يعػػد الطالػػػب منقػػػوالً إىل السػػػنة الثانيػػػة إذا صلػػح يف مجيػػػع مقػػػررات السػػػنة األوىل، أو إذا رسػػػب 
دبقررين على األكثر من مقررات السنة األوىل وحيق للطالب االحتفاظ بػدرجات األعمػاؿ  يف 
ادلقػػررات الػػيت رسػػب فيهػػا ويعفػػى يف ىػػذه احلالػػة مػػن الػػدواـ ادلتعلػػق لػػذه ادلقػػررات، كمػػا لػػو أف 
يعيػد أعمػاؿ السػنة ذلػذه ادلقػررات بنػاء علػػى طلػب خطػي يقدمػو للعمػادة خػالؿ الشػػهر األوؿ 
من الفصل الدراسي ويف ىػذه احلالػة يطالػب ابلػدواـ ويسػقط حقػو يف العالمػة السػابقة، وحيػق 

ي حيمل يف هناية السػنة الثانيػة مقػررين علػى األكثػر الػدخوؿ إىل امتحػاف تكميلػي للطالب الذ
 حيدد موعده رللس ادلعهد.

 : (27املادة )

ربػػدد مػػدة التسػػجيل كحػػد أقصػػى يف السػػنة األوىل سػػنتاف ويف السػػنتٌن األوىل والثانيػػة بػػثالث 
 جستًن.سنوات، وإذا مل ينجح الطالب خالذلا يف مجيع ادلقررات يفصل من ادلا

 : (28املادة )

يقـو الطالب يف الفصل الثاٍل من السنة الثانية إبعداد مشروع للتخرج يقره رللس ادلعهد بنػاء 
على اقرتاح من األستاذ ادلشػرؼ ذو صػلة ابدلقػررات الػيت درسػها الطالػب يف ماجسػتًن التأىيػل 

من رللس ادلعهد والتخصص، وتوضع عالمة ادلشروع من قبل جلنة التحكيم اليت تشكل بقرار 
 بناًء على اقرتاح رللس القسم، ويعامل ادلشروع معاملة ادلقرر من حيث عالمة النجاح.
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 : (29املادة )

 حيسب ادلعدؿ العاـ لدرجة ماجستًن التأىيل والتخصص وفق اآليت:

 ٪ من عالمة  التقدير للمقررات.75

 ٪ من عالمة  التقدير للمشروع.25

 : (30املادة )

دلقػررات ابللغػة العربيػة ويػدرس مقػرراً أو مقػررين بلغػة أجنبيػة وربػدد ىػذه ادلقػررات يتم تػدريس ا
 بقرار من رللس ادلعهد يف مطلع كل عاـ دراسي بناًء على اقرتاح رللس القسم ادلختص.

 :(31املادة )

جيػػػػوز تكليػػػػف اختصاصػػػػيٌن مػػػػن ذوي اخلػػػػربة لتػػػػدريس بعػػػػض ادلقػػػػررات يف ماجسػػػػتًن التأىيػػػػل 
 وفق القوانٌن واألنظمة النافذة.والتخصص وذلك 

 :(32املادة )

حيػػػػػػدد رللػػػػػػس ادلعهػػػػػػد سػػػػػػنوايً عػػػػػػدد الطػػػػػػالب ادلقبػػػػػػولٌن لتحضػػػػػػًن درجػػػػػػة ماجسػػػػػػتًن التأىيػػػػػػل 
 والتخصص، وفق اخلطة ادلقررة واإلمكاانت ادلتاحة.
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 : (34املادة )

وتنسيق وزبطيط احلدائق واحمليط  يعد مفتتح كل من ماجستًن أتىيل وزبصص يف تصميم
الطبيعي وماجستًن التأىيل والتخصص يف رلاؿ زبطيط ادلدف "ىندسة ادلدف والتنمية احلضرية 

 ادلستدامة".

 :(35املادة ) 

يف كػػػل مػػػا مل يػػػرد عليػػػو نػػػصر يف ىػػػذا القػػػرار، تطبػػػق أحكػػػاـ قػػػانوف تنظػػػيم اجلامعػػػات والئحتػػػو 
 . ادلتعلقة لذا الشأفالتنفيذية وقرارات رللس التعليم العايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحلاي عاةة:  الباب اخلاةس
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 اهليئة العلمية والينية واخل ات العلمية يف املعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
 اهة العم  االختصاص االسم

 ااةعة دةشق -املعماريةكلية اهلندسة  زبطيط مدف دمحم يسار عابدينالدكتور 
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط اقليمي الدكتورة اناتليا عطفة
 ااةعة دةشق -املعماريةكلية اهلندسة  زبطيط مدف الدكتور دمحم زايد ادلال
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط مدف الدكتور دمحم حياف سفور
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط مدف الدكتور رديا حداد
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط مدف الدكتور عبيدة الربيدي
 ااةعة دةشق -اهلندسة املعمارية كلية زبطيط مدف الدكتورة ريدا ديب

 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط إقليمي الدكتور دمحم طالؿ عقيلي
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط إقليمي الدكتور جهاد عيسى
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط وبيئة الدكتور بوؿ شنيارة

 ااةعة البعث -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط إقليمي عساؼالدكتور صفواف 
 ااةعة البعث -كلية اهلندسة املدجية ىندسة مدنية الدكتور اتمر احلجة
 ااةعة تشرين -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط اقليمي الدكتور وليد صيداوي
 ااةعة حلب -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط مدف الدكتورة دليس حربلي
 ااةعة حلب -كلية اهلندسة املعمارية زبطيط مدف الدكتور صخر عليب
املعهد العايل للدراسات والبحوث  عميد دمحم أكـر القش

 التلاجية
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املعمارية عميد الدكتور سلماف زلمود
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة املدجية عميد الدكتور دمحم غريب
 ااةعة دةشق -كلية االقتااد عميد غاًلالدكتور عدانف 

 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة الةراعية عميد الدكتور أدين السعدي
 ااةعة دةشق -كلية اهلندسة اهلمك عميد الدكتور حسٌن تينة
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 ااةعة دةشق -كلية اآلداب رئيس قسم اجلغرافيا الدكتور أسامة قدور
 ااةعة دةشق -كلية اآلداب رئيس قسم علم االجتماع الدكتورة أمل دكاؾ
 وزارة األاغاا العاةة معاوف وزير الدكتور معال خضر
 ىيئة اطيط اقليمي موارد مائية ومنشآت مائية الدكتور معن داوود
 ىيئة اطيط اقليمي تشريعات زبطيطية الدكتور حساـ الصفدي
 كلية االقتاادد ااةعة دةشق اقتصاد الدكتور بطرس ميالة

 ااةعة دةشق -كلية اآلداب جغرافيا لجت دمحمالدكتور 
 املديرية العاةة لآلاثر واملتاحو آاثر مأموف عبدالكرَل الدكتور

 ااةعة دةشق -كلية االقتااد اقتصاد الدكتور زايد عربش
 امللتب املركة  لئلحااء إحصاء الدكتور علي رستم
للدراسات والبحوث املعهد العايل  اقتصاد تنمية الدكتور مجعة حجازي

 التلاجية
 للدراسات العايل املعهدةتتشار  تنمية بشرية الدكتور رفعت حجازي

 التلاجية والبحوث
/ منذجة GISىندسة مدنية  الدكتور أسامة درويش

 وزلاكاة
 ااةعة دةشق

تقاانت  /GISىندسة مدنية  الدكتور حساـ سليماف
 التصوير والليزر اجلوي

 ااةعة دةشق

 ىيئة التخطيط والتعاو  الدويل جغرافيا  يشوالدكتور عدانف 
 اهليئة العاةة لبلستشعار عن كعد ىندسة زراعية الدكتور يونس ادريس
طرؽ ومواصالت ػ مديرية زبطيط  األستاذة نواؿ حيدر

 ادلدف
الشركة العاةة للدراسات واالستشارات 

 اهلندسية
 ىيئة التخطيط اإلقليمي زبطيط مدف والتنمية ادلستدامة األستاذة رَل اخلطيب
 وزارة الثقافة زبطيط ادلدف والتنمية ادلستدامة األستاذة لياؿ جبور
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 ةديرية دعر القرار والتخطيط االقليمي  ىندسة مدنية وزبطيط اقليمي األستاذة سحر عيسى
 لاف،ة البلذقية

 وزارة اإلدارة ادلية ىندسة مدنية إدارة مشاريع األستاذة رفاه الربيدي
 وزارة اإلدارة ادلية زبطيط مدف وإدارة األستاذ خالد خضر
 التج  العقار  مساحة وطبوغرافيا األستاذ عبدالكرَل إدريس
 ةلتب خاص زبطيط وتنظيم عمراٍل األستاذ عصاـ نشوايت
 لاف،ة دةشق مدير التنظيم العمراٍل األستاذ مجاؿ اليوسف
دعر القرار والتخطيط االقليمي د  ةديرية ىندسة مدنية األستاذ أ د الشيخ

 لاف،ة ريو دةشق
 استشار  سياحة زبطيط سياحي األستاذ فيليب جرجورة
 استشار  ىيئة اطيط اقليمي بيئة األستاذ حسين العظمة
 وزارة اإلسلا  والتنمية العمراجية زبطيط وتنظيم عمراٍل األستاذ رضواف درويش

 املسستة العاةة لئلسلا  ىندسة مدنية سلـو  األستاذ يوسف
 وزارة البيئة بيئة األستاذة رَل عبد ربو

 

 


