
 
 

 جغر 332:رقم ادلقرر ورمزهجغرافية النقل احلضري :اسم ادلقرر

اللغة العربية :لغة تدريس ادلقررال يوجد : ادلتطلب السابق للمقرر

 (نظري)2: الساعات ادلعتمدةاخلامس : مستوى ادلقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

يهدف ىذا ادلقرر إىل إيضاح مفهوم النقل احلضري 
وتطوره وأمناطو، وعالقتو   باستخدامات األرض 

كما يتناول ادلقرر شبكات . والعوامل ادلؤثرة فيو
النقل احلضري وما يرتبط هبا من تكاليف 

وينتهي ادلقرر بدراسة . وسياسات وختطيط
مشكالت النقل احلضري واستعراض مناذج يف 

  .ادلدن الرئيسة بادلملكة العربية السعودية

Geography of urban transportation 

Credit: 2 

This course deals with urban 

transportation in terms of its concepts, 

evolution and patterns, and its 

relationship with urban land use and 

factors affecting this.  It also addresses 

urban transport networks in terms of their 

cost, policies and planning strategies. The 

course ends with a study of the   urban 

transport problems in general and with 

special reference to examples drawn from 

major Saudi Arabia.  

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 To clarify the concept of urbanإيضاح مفهوم النقل احلضري وتطوره التارخيي 

transportation, its importance and 

evaluation.  

 To help in understanding urban. التعريف بأمناط النقل احلضري والعوامل ادلؤثرة فيو

transportation patterns and factors 

affecting them. 

 To acquaint the student with problems. التعريف بادلشكالت ادلرتبطة بالنقل احلضري

associated with urban transportation. 

 
 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم

 

: يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 Comprehend the concept and significance.  النقل احلضري وتطوره التارخييحتديد مفهوم

of urban transportation and its evolution.  

 والعوامل ادلؤثرة حتديد أمناط النقل احلضري وتكاملو
. فيو

Determine patterns of urban 

transportation as an integrated system and 

factor affecting them.  

 To assess the relationship between urban. حتديد عالقة النقل احلضري باستخدامات األرض

transportation and urban land uses. 

 تقييم شبكات النقل احلضري وتكاليفها
. واسرتاتيجيات ختطيطها

Evaluate urban transport networks in 

terms of costs, policies and planning 

strategies.  

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



حتليل مناذج النقل احلضري ومشكالتو يف ادلدن 
. الرئيسة يف ادلملكة العربية السعودية

Review and analyze examples of urban 

transport problems from major Saudi 

cities.  
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