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 هدف الماده 

 

المؤثرة على توافر السكن المالئم  واالقتصادية االجتماعيةمعرفه الجوانب  إلى اإلسكانتهدف ماده قضايا 

 والقطاع الخاص(  الدولة) ات بغض النظر عن دخلها ، مع التركيز علة دور القطاع العام لمختلف الفئ

، كما يركز المساق على مشكالت السكن العشوائي  اإلسكانفي التعامل مع قضايا (  واألفرادالمؤسسات )  

 .لمواجهة هذه المظاهر  المتبعةوالطرق  المختلفةوالمناطق 

 

 

 

 محتوى المساق 

 

 .من العالم  مختلفةفي مناطق  إليهمفهومه وتطوره والحاجة  اإلسكان -

 : األردنفي  اإلسكانانجازات قطاع  -

 

 

 .المساكن ،إشغال المساكن ،مواد بناء المساكن ،حيازة المساكن  ، االكتاظ المنزلي  أنواع

  لألراضيالسكني ، تقييم التنظيم  السكنية األراضيفي تنظيم  ا لتنظميه جهود الجهات:والتنظيم  األراضي

  اإلسكانيوالدعم ، االنجازات في مجال التمويل  اإلسكانيالتمويل 

 

 . اإلسكانفي قطاع  يهاالستمارواقع المشاريع االسكانيه  -

 .تطور عمل الشراكة مع القطاع الخاص  -

 .السكنيةللوحدات  اإلنتاجأسعار عناصر   ارتفاعمن  الحد آليات -

والحد  األراضيواليات تفعيل سوق  الخزنةعتداءات على أراضي في الحد من اال الحكومية السياسة -

 . أسعارها ارتفاعمن 

  المملكةفي  األراضيالمشروع الحكومي الستعمال  -

 في تحديد كافة المسكن  التشريعاتدور  -

 .لمواجهة هذه المظاهر  المتبعةنشأتها وتطورها ، السياسات  -: األردنفي  العشوائيةالتجمعات  -

 

 

 م والعالمات يالتقي

 

 

  عالمة 05: االمتحان النصفي 

  عالمة 45:  المشاركة عمالأو األبحاث

  عالمة 05: االمتحان النهائي 



 :المراجع 

 

  اإلسكانبموضوع  المتعلقةالكتب والمؤلفات  -

 . الحكوميةالتي تصدرها الوزارات المؤسسات والجهات  السنويةالتقارير  -

 .بالموضوع  لقةالمتع والندواتوقائع المؤتمرات  -
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  -:مالحظات هامة 

 

للمساق يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وال  المقررةمن الساعات % 00كل طالب يتغيب عن  -

 شفوي أو كتابي  بيهتيحتاج ذلك الى 

-  
 . األسبابسبب من  أليال يتم استالم أي عمل متأخر  -

 

 .يمنع منعا باتا استخدام االجهزه الخلوية خالل المحاضرات  -

 

 

 


