
 
 

جغر 333 :رقم المقرر ورمزه جغرافية السياحة والتنمية اإلقليمية :اسم المقرر

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

 (نظري)2 :الساعات المعتمدة الثامن :مستوى المقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

يعرف املقرر املفاىيم واملصطلحات العامة يف 
 بني العالقات أمناط يدرسالسياحة والتنمية، و

 واالقتصادية، املكانية، وأبعادىا السياحة
بتحديد  املقررىتم ي كما . والبيئية واالجتماعية

 وبيان والبشري، الطبيعي السياحي اجلذب موارد
 عليو واحملافظة السياحي املنتج لتطوير املثالية الطرق
 التوازن حتقيق يف السياحة أثر حتديدإىل  وووالً 

 تنمية وحماور أقطاب تشكيل عرب التنموي اجلغرايف
 .إقليمية، مع التطبيق على اململكة العربية السعودية

Geography of Tourism and Regional 

Development 

Credit:2 

The course studies the relationship 

between tourism and economical, social, 

environment development. It also studies 

the geography of natural and human 

resources and best means to develop 

tourist products. The course emphasizes 

the role of tourism in creating a balanced 

spatial development through establishing 

tourism growth poles in various   regions 

with special references to KSA.      

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

توضيح املفاىيم واملصطلحات املتعلقة بالسياحة 
 والتنمية

To clarify concepts and terminologies 

related to tourism and development. 

حتديد موارد اجلذب السياحي الطبيعي والبشري 
 .السياحية املواقع وتصنيف وحصر

To specify sources of tourists' attraction, 

both Physical and human, in order to 

confine and classify touristic spots 

accordingly. 

 والثقايف الطبيعي إطاره يف السياحي املنتج تنمية
 .الدولة يف املتاحة املوارد جمموع ضمن

Develop touristic products in their 

cultural and physical contexts within a 

general framework of developing other 

available resources. 

 خطط أىداف حتقيق يف السياحة دور توضيح
 .واالقتصادية اإلقليمية االجتماعية التنمية

Explain tourism role in national 

development plans. 

 املستدامة التنمية مفاىيم تطبيق التعرف على كيفية
 تنمية لتحقيق السياحية املوارد للحفاظ على

How to use means of sustainable 

development to protect natural & cultural 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



 أو والثقافية الطبيعية املوارد استنزاف دون سياحية
 .البيئية نوعيتها من التقليل

resources. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 يف املتنوعة السياحية املوارد وطبيعة مواقع معرفة
 .الدولة

Knowing the locations and nature of the 

diverse tourism resources in the state. 

 

 والسياحة التنمية بني املتبادل التأثري استيعاب
 واالجتماعية الطبيعية األوعدة على ونتائجو

 .واالقتصادية

Absorbing the mutual influence between 

development and tourism and its 

consequences at the natural, social and 

economic development.  

لتنمية إقليمية  التخطيط السياحي أساليب معرفة
 .البيئي حتقق التوازن مستدامة

Knowing the significance of planned 

tourism development in achieving 

sustainable development that secure 

ecological balance. 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

مهارات التخطيط 
 السياحي

. م2009 القاىرة دار اهلناء،الصرييف، حممد 

اجلغرافيا واملعامل 
 السياحية

والتوزيع،  للنشر الوراق براىيم خليلبظاظو، إ
 عمان، األردن

 .م2009

أبو عياش، عبد اإللو،  التخطيط السياحي
الطائي، محيد 

والتوزيع،  للنشر الوراق
 ، األردن عمان

. م2008

. م2008 سكندريةإلا، دار الوفاءفؤاد، نشوى  التنمية السياحية
 


