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جغر 328 :رقم المقرر ورمزه جغرافية النقل والتنمية اإلقليمية :اسم المقرر

 اللغة العربية :لغة تدريس المقررال يوجد : ادلتطلب السابق للمقرر

 ( عملي2 نظري، 1 )2 :الساعات المعتمدة اخلامس :مستوى المقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

مبفاىيم ومصطلحات النقل،  ادلقرر يعرف   
 جوانبها يف اإلقليمية بالتنمية النقل عالقة ويتناول

كما  .واإلدارية واالجتماعية ادلكانية واالقتصادية
 ويتناول النقل، يف ادلؤثرة العوامل حيدد ادلقرر
ختطيط النقل  وسياسات والتكاليف الشبكات

باستعراض  ادلقرر وينتهي. خلدمة التنمية اإلقليمية
وبعض احللول ادلقرتحة  مناذج من مشكالت النقل

يف العامل مع الرتكيز على  اإلقليمية لتحقيق التنمية
  .السعودية العربية ادلملكة

Geography of transport and regional 

development 

Credit:2(1,2) 

The course deals mainly with the 

concepts and terminologies of transport 

and its relation with regional 

development at its various aspects, 

cultural economies and administrative. It 

also look  into factors affecting transport 

by addressing such topics as networks 

and casts, transport policies and planning 

in so far as these are geared to help 

regional development. The course 

concludes with a study of transport 

problems and a review of examples of the 

contribution of transport to some aspects 

of regional development in KSA. 

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 بالتنمية وعالقتو وأمناطو النقل مفهوم إيضاح
.  اإلقليمية

To clarify the concept of transport, its 

patterns and relationship to regional 

development. 

وتكاليفها  وتطورىا النقل شبكات التعريف بأمناط
.   اإلقليمية بالتنمية وعالقتها

Analysis of patterns of transport 

networks, costs, growth and their 

relationship to regional development. 

 النقل مشكالت وأمناط من مناذج استعراض
 العربية ادلملكة يف اإلقليمية بالتنمية وعالقتها
 . السعودية

Review examples of transport patterns 

and their relationship to regional 

development in the Kingdom of Saudi 

Arabia, and worldwide.  

 
 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم

 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 To comprehend the basic concepts and .    معرفة مفاىيم ومصطلحات النقل
terminologies concerning the geography 
of transportation. 

   (هـ  )منوذج 
 خمتصر توصيف املقرر 
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 To determine factors affecting .  حتديد العوامل ادلؤثرة يف النقل
transportation. 

معرفة سياسات النقل ذات العالقة بالتنمية   
. اإلقليمية

To understand transport policies related 
to regional development. 

النقل وعالقتو بالتنمية    حتديد مشكالت
     . اإلقليمية، واقرتاح احللول ادلمكنة

To determine factors affecting 
transportation, transport problems and 
ability to suggest possible solutions. 

التقارير  ادلعلومات، وحتليلها، وإعداد استقصاء 
   .العلمية

To have gained basic skills of how to 
glean relevant information from 
different sources and able to analyze 
data and report his findings scientifically. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

دراسات يف جغرافية 
 النقل

 العربية النهضة دار رسول، أمحد حبيب 
 والنشر، للطباعة
 .  بريوت

 م1987

  البنات، كلية مطبوعات عبده، سعيد  أسس جغرافية النقل
 مشس، عني جامعة
 .  القاىرة

 (ت . د  )

Modern Transport 

Geography 

B.S. Hoyle & R.D. 

Knowles (eds.) 

Belhaven Press , 

Chichester, 

England 

1992 

 
 
 


