
 
 

 جغر330 :رقم المقرر ورمزه جغرافية اخلدمات:اسم المقرر

 اللغة العربية:لغة تدريس المقرر ال يوجد:المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3 :الساعات المعتمدة اخلامس: مستوى المقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

 جلغرافية العامة واملفاهيم األسس املقرر يتناول
 واقعمل النظرية األطرويركز على  اخلدمات،
 املقرر يتناولو .ومراتبها وأنواعها اخلدمات
 وصف يف املستخدمة الكمية والنماذج األساليب

 اخلدمات لتوزيع املكانية األمناط وتقومي وحتليل
ويتضمن املقرر . فيها املؤثرة والعمليات والعوامل

إحدى مدن  يف اخلدمات من لقطاع تطبيقية دراسة
 نظم األساليب الكمية وتقنية اململكة باستخدام

  .اجلغرافية املعلومات

Services Geography 

Credit:3 

This course focuses on the foundations 

and the general concepts of services 

geography and theoretical frameworks on 

the location and types of services and its 

ranks. The course covers methods and 

models used to describe, analyze and 

evaluate the spatial patterns of 

distribution of services and the factors 

and processes affecting them. The 

students are required to undertake 

practical works through a field study of a 

sector of the various services during the 

semester at one of the Saudi cities, 

applying the concepts and methods 

studied including GIS technology. 

                                  :Module Aims:     أهداف المقرر 

واألطر  العامة واملفاهيم األسس على التعرف
  .اخلدمات النظرية جلغرافية

Identify the foundations and the general 

concepts of services geography.  

 

 توزيـعاملؤثرة يف  اجلغرافية التعرف على العوامل
 على متباينة بيئات  يفهتاواستعمـاال اخلدمـات
 . واحمللي الدويل املستويني

Shed light on geographical dimensions of 

the distribution and utilization of services 

in heterogeneous environments at the 

international and local levels   

 التوزيع املكاين للخدمات  على مشكالتالتعرف
.  وحلوهلاوأسباهبا

Identify the problems of the spatial 

distribution of services, causes and 

solutions 

بناء قاعدة بيانات أساسية الستخدامها يف 
 . التخطيط للخدمات

Create a database for understanding the 

basic rules of the planning of service.  

 

 فيما والتحليل النقد  على الطالب قدرات تعزيز
 .اخلدمات مبوضوع يتعلق

Enhancing the student's ability to 

critically examine and analyze matters 

related to services. 

 

   (هـ  )منوذج  

 خمتصر توصيف املقرر 



 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

: يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 To understand fundamentals and general .اخلدمات جلغرافية العامة واملفاهيم األسس فهم

concepts of services geography. 

 الخدمات لقطاع المكانية األبعادتحديد 
 والعوامل والمشكالت المختلفة ابأنواعو

 المحلية المستويات علىبها  المرتبطة

 .واإلقليمية

To know the spatial dimensions of the 

sector of services, their  types at both 

local and regional levels , as well as of 

problems  related to it 

 تحليل) الخدمات لمواقع المكاني تحليلال
 . )خرائطي – كمي

To determine locations of services  and to 

analyze  it spatially using quantitative 

and cartographic  methods 

 بناء قاعدة بيانات واستخدامها في التطبيق على   
ومدى مالئمتها الحتياجات  الخدمات توزيع

السكان، وتحديد المشكالت المكانية 
 . المرتبطة بها واقتراح الحلول المناسبة لها

 

To build a database and used in the 

application on the distribution of services 

and their suitability to the needs of the 

population, and to identify problems 

associated with spatial and propose 

appropriate solutions. 

 

 
 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 اخلدمات ختطيط
: التحتية والبنية اجملتمعية

 تقنيات-معايري –أسس

 .م2010 .األردن، عمان الدليمي، خلف حسني

 نظريات على التعرف
 ومرافق اخلدمات توطن

 السياحة

 .م2001  حيفتحممد ، يحليمص

 يف اإلقليمي التباين"
 التعليمية اخلدمات توفري

، "واستخدامها والصحية
 التنمية: يف كتاب
 اململكة يف العمرانية

 _ السعودية العربية

  ، بريش، براين 

 ، والقحطاين حممد
، يف ، حممدوالربدي
، اهلذلول: احملررين
وإيدادان،   صاحل،

  .نارايانان

.  الرياض، دار السهن

 

 .م1998



 والتحديات الفرص
 اجلغرايف التوزيع"

 الصحية للخدمات
 يف "املكرمة مكة مبنطقة
 اجلغرافية الندوة أحباث

 اجلغرافية ألقسام السابعة
  اململكة جبامعات

 بن حممد اإلمام جامعة رمزي، الزهراين
 ،اإلسالمية سعود

 الرياض

 م2002

 يف املوقعي التحليل
 البشرية اجلغرافيا

اجلمهورية ، جامعة إب خصباك،شاكر
 .اليمنية

 .م2006

دراسات يف جغرافية 
 املدن

. م1982 القاهرة محدأإمساعيل، 

 


