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 (هـ  )منوذج 
 

 خمتصر توصيف املقرر 
 

جغر 450:رقم المقرر ورمزهجغرافية التخطيط العمراين : اسم المقرر

اللغة العربية :لغة تدريس المقررجغر 203:المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3 :الساعات المعتمدة  السادس:مستوى المقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

 جلغرافية النظرية واألسس ادلفاهيم ادلقرر يدرس
 على ، ويركز(الريفي واحلضري) العمراين التخطيط

 يف مبا التخطيطية العملية يف ادلكانية األبعاد إبراز
 تنفيذها وأساليب اخلطط صياغة مراحل ذلك

 التخطيط من مناذج ادلقررويستعرض . وتقوميها
  العمرايناسرتاتيجيات التجديد، والريفي واحلضري

والعالقات بني الريف واحلضر يف دول العامل، 
وينتهي ادلقرر بدراسة . العربية الدول يفخاصة 

تطبيقية على جوانب جغرافية يف التخطيط العمراين 
  .السعودية العربية ادلملكةب

Geography of Urban Planning 
Credit:3 

The course deals with the goals and 

theoretical underpinnings of the trends of 

urban planning, focusing in particular on 

the spatial dimensions in the planning 

process including the stages of drafting 

plans, implementation and evaluation of 

methods. It also reviews cases of urban 

planning in the world, particularly the 

experiences of planning in some Arab 

countries, particularly in Saudi Arabia. 

 

                                  :Module Aims:     أهداف المقرر 

تعريف الطالب مبفاهيم وأسس ونظريات جغرافية 
  .التخطيط العمراين

Introducing student to concepts and 

theories of urban growth  

تعريف الطالب بأمهية األبعاد اجلغرافية يف صياغة 
. اخلطط العمرانية الريفية واحلضرية

Introduce students to the techniques of 

drafting plans for rural and urban areas  

التعرف على مناذج عادلية يف التخطيط العمراين، 
. خاصة جتربة ادلملكة العربية السعودية

Identify international cases in planning 

built-up environment. 

 
 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم

 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
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فهم أسس جغرافية التخطيط العمراين وادلفاهيم 
.  والسياسات ادلرتبطة هبا

Understanding the foundations of the 

geography and urban planning, concepts 

and policies associated with them. 

حتديد العوامل اجلغرافية ادلؤثرة يف التخطيط للبيئة 
. العمرانية الريفية واحلضرية

Highlight the geographical factors 

affecting the built rural and urban 

environments.  

حتديد العالقات ادلتبادلة بني الريف واحلضر، 
. وادلشكالت ادلرتتبة عليها، واحللول ادلمكنة ذلا

Determine the interrelationships between 

rural and urban areas, and problems 

arising from them, and possible solutions. 

 Preparation of field reports on the status. إعداد التقارير ادليدانية عن حالة البيئة العمرانية

of the built environment. 

 
 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

أسس :التخطيط
ومبادئ عامة 

دار صفاء، عمان، غنيم، عثمان بن حممد 
األردن 

. م2001

ادلدخل إىل ختطيط 
 ادلدن

مكي، حممد شوقي بن 
إبراهيم 

هـ 1405دار ادلريخ، الرياض 

اجلغرافيا دعامة 
 التخطيط

منشأة ادلعارف، الشامي، صالح الدين 
اإلسكندرية 

. م1981

التصميم ادلعماري 
حنو : الصديق للبيئة
 عمارة خضراء

. م2003مكتبة مدبويل، القاهرة وزيري، حيىي 

 
 


