
 

   

 
 

جغر 299: رقم ادلقرر ورمزه نظريات ادلوقع : اسم ادلقرر

   اللغة العربية:لغة تدريس ادلقرر   جغر199: ادلتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 2: الساعات ادلعتمدةاخلامس : مستوى ادلقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

 مفاىيمها حيث من ادلوقع نظريات ادلقرر يدرس
 مثل تطبيقاهتا وجماالت وافرتاضاهتا وأسسها
 والتجاري والصناعي الزراعي ادلوقع نظريات

 إىل احلديثة اإلضافات وكذلك ،ادلركزية واألماكن
 السلوكية االجتاىات ذلك يف مبا النظريات ىذه

 احلكومية السياسات ادلقرر ويتناول .وصناعة القرار
 نظريات ضوء يف وتقييمها ادلواقع اختيار يف ودورىا
 الكمية األساليب من عدد ادلقرر يقدم كما .ادلوقع

 دلواقع ادلكاين التوزيع وحتليل وصف يف ادلستخدمة
 لورنس، كمنحىن واخلدمية االقتصادية األنشطة

 اجلاذبية جومناذ ، ادلربعات وحتليل اجلوار، وصلة
 .وغريىا ادلوقعي الرتكز ومعامل ادلكاين، والتفاعل

 من األساليب ىذه استخدام بكيفية ادلقرر ويهتم
 احلاسب برامج باستخدام ةالتطبيقي التمارين خالل
 .   اآليل

Location Theories 

Credit:2 

The course studies location theories such 

as industrial, agriculture, commercial and 

central place theories. The emphasis will 

be in their concepts, assumptions, and 

applications. It also deals with various   

public and private polices and strategies 

effecting location of activities. The 

course introduces a number of quantitative 

methods used to describe and analyze 

activities locations such as Lorenz curve, 

Nearest Neighbor Analysis, Interaction 

Models and location quotient among others.  

The course emphasizes the application 

aspects of these methods through extensive 

exercises using computer statistical packages.         

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

مثل ادلوقع )بنظريات ادلوقع الكالسيكية ف يالتعر
وما استجد  (الصناعي والزراعي وادلكان ادلركزي

عليها من إضافات حديثة السيما تلك ادلتعلقة 
 .   باالجتاىات السلوكية وصناعة القرار

To introduce the students to the 

conceptual and application aspects of the 

various classical locational theories with 

an emphasis on recent developments in 

this field, particularly those related to 

behavioral trends and decision- making 

processes.     

 To acquaint the students with public andالتعريف بالسياسات واالسرتاتيجيات ادلتعلقة مبواقع 

private sector policies and strategies 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



الصناعية، والزراعية والتجارية )األنشطة االقتصادية 
  .    يف القطاعني العام واخلاص  (واخلدمية

affecting the location & various activities 

at home and world wide. 

اإلحصائية )التعريف ببعض األساليب  الكمية 
 يف وصف وحتليل التوزيع ةادلستخدم (والرياضية

. ادلكاين دلواقع األنشطة االقتصادية واخلدمية

To acquaint the students with 
quantitative methods used in description 
and location analysis for economic and 
services activities. 

  ادلكاين منالتحليلاستخدام أساليب  على زالرتكي
 احلاسب برامج باستخدام ةالتطبيقي التمارين خالل
 .   اآليل

To emphasize the application aspects of 
quantitative methods through extensive 
exercises using computer statistical 
packages. 

 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

نظريات ادلوقع من حيث أسسها أنواع التمييز بني 
 والقوة ف وجماالت تطبيقها ونقاط الضعاومفاىيمو

       .  فيها

To distinguish between various location 

theories in terms of their concepts, basis, 

and applications. 

السياسات واالسرتاتيجيات ذات العالقة فهم 
الصناعية، والزراعية )مبواقع األنشطة االقتصادية 

يف القطاعني العام واخلاص،   (والتجارية واخلدمية
  .  ودورىا يف توزيع  األنشطة

To understand public and private policies 

and strategies that affect location of 

various activities.  

 (اإلحصائية والرياضية )حتديد األساليب  الكمية 
ادلستخدمة يف وصف وحتليل التوزيع ادلكاين دلواقع 

 . األنشطة االقتصادية واخلدمية

Gain knowledge of some of the 

quantitative methods used to describe and 

analyze location of economic and 

services activities. 

 حتليلاستخدام األساليب الكمية يف الوصف وال
 التمارين خالل ادلكاين دلواقع األنشطة ادلختلفة من

 .اآليل احلاسب برامج باستخدام ةالتطبيقي

To ably quantitative methods in 

describing and analyzing location of 

activities, using computer statistical 

packages. 
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