
 

   

 
 

  جغر454: رقم المقرر ورمزه  جغرافية التخطيط اإلقليمي :اسم المقرر

   العربية:لغة تدريس المقرر  جغر 450 :المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3 :الساعات المعتمدة السادس :مستوى المقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

األساليب واجلغرايف  اإلقليم مفهوم ادلقرر يدرس  
مراحل  ويتناول التنمية، ألغراضادلتبعة يف حتديده 

التخطيط اإلقليمي، وكيفية إعداد اخلطة اإلقليمية، 
واسرتاتيجيات   وسياساتنظرياتوأىداف و
 وأمهيتو يف إحداث التنمية اإلقليمي التخطيط

 بني العالقات ادلقرر ويربز. ةادلتوازنة وادلستدام
وكل من التخطيط الوطين  اإلقليمي التخطيط

 خططإعداد  مراحل ضوءوالتخطيط احمللي يف 
 اجلغرافية العوامل على الرتكيز مع اإلقليمية التنمية
 ادلقرر وينتهي ،اإلقليمي التخطيطعملية  يف ادلؤثرة

 من مناذجبتكليف الطالب ببحث تطبيقي ل
 التأكيد معبعض الدول  يف اإلقليمي التخطيط

 العربية ادلملكة يف ةاإلقليمي ططجتربة اخل على
 .السعودية

Geography of regional planning 

Credit: 3 

The course studies the concept of 

geographic regions and the methods used 

to delineate them for planning purposes. 

It also covers the stages of regional 

planning, how to prepare a regional plan, 

define goals, theories, policies and 

strategies. The course also examines the 

relationships between regional planning 

at both national and local planning levels 

with specific emphasis on geographic 

factors that affect regional planning 

process. The course ends with examples 

of regional planning applications and 

practices in Saudi Arabia and some 

countries. 

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

ساليب ادلتبعة األ اجلغرافية واألقاليمف مبفهوم يالتعر
   .التنمية ألغراض التحديده

To understand the concept of geographic 

regions and the methods used to delineate 

them for planning purposes.  

التعريف بأىداف التخطيط اإلقليمي  ونظرياتو   
والسياسات واإلسرتاجتيات ادلتعلقة بو، وأمهية 

 ةالتخطيط اإلقليمي يف إحداث التنمية اإلقليمي
  .   ادلتوازنة وادلستدامة

To understand the objectives, theories, 

policies, strategies of regional planning. 

In addition to the important of regional 

planning in creation of sustainable and 

balance development.       

 To investigate the relationships betweenحتديد العالقة بني التخطيط اإلقليمي وكل من 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



التخطيط احمللي والوطين السيما يف عملية إعداد 
.    ةاخلطط اإلقليمي

regional planning and both national and 

local planning  

دور اجلغرايف والعوامل اجلغرافية يف عملية الإبراز 
. التخطيط اإلقليمي

To emphasize the roles of Geography and 

geographic factors in regional planning 

process.        

استعراض عدد من تطبيقات التخطيط اإلقليمي يف 
 .  ةبعض الدول مع الرتكيز على التجربة السعودي

To examine regional planning 

applications in selected countries with 

specific emphasis on Saudis Arabia.  

 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

أنواع األقاليم اجلغرافية واألساليب الكمية معرفة 
     .ادلتبعة يف حتديدىا ألغراض التنمية

To distinguish various geographic 

regions and methods used to delineate 

them for planning purposes.    

أنواع أمهية وأىداف التخطيط اإلقليمي وفهم 
 .   واالسرتاتيجيات ادلتعلقة بوتوالسياساالنظريات 

To understand the objectives, theories, 

policies, strategies of regional planning. 

فهم العالقة اليت تربط التخطيط اإلقليمي بكل من 
التخطيط الوطين واحمللي السيما يف ضوء العملية 

 . التخطيطية وإعداد اخلطط اإلقليمية

To recognize the relationships between 

regional planning and both national and 

local planning 

فهم دور اجلغرافيا والعوامل اجلغرافية ادلختلفة  يف 
 .  عملية التخطيط اإلقليمي

To be aware of the roles of Geography 

and geographic factors in regional 

planning process.        

إجراء حبوث تطبيقية على مناذج من خطط التنمية 
 يف ادلملكة العربية السعودية ومقارنتها مع ةاإلقليمي

    .  بعض التجارب العادلية

To be familiar with applications of 

regional planning in a number of 

countries, specifically in Saudi Arabia.  

 
 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 وأسس  مبادئ:التخطيط اإلقليمي
وأساليب  ونظريات

جاسم  حممد العاين،
 والتوزيع، للنشر صفاء دار

. ، األردنعمان
م 2007

 التنموي التخطيط يف مقدمة
 اإلقليمي

 حممد عثمان غنيم،
 والتوزيع، للنشر صفاء دار

 .، األردنعمان
م   2000



دراسة نظرية : التخطيط اإلقليمي 
 وتطبيقية

والتوزيع،  دار احلامد للنشرعياصرة، ثائر حممد 
. عمان، األردن

 م  2008

نظريات وأساليب التخطيط 
اإلقليمي  

 رمان، أبو ممدوح،
  العاينجاسم وحممد

 والتوزيع، للنشر صفاء دار
. ، األردنعمان

 م  2005

 التحليل وأساليب الرياضية النماذج
 احلضري التخطيط يف الكمي

 واإلقليمي

 والتوزيع، للنشر صفاء دار جاسم حممد العاين،
. ، األردنعمان

م  2005

الكناين، كامل كاظم احليز وأقطاب النمو  
بشري  

 والتوزيع، للنشر صفاء دار
 .، األردنعمان

م 2008

The Regional Planning 
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London  ,UK .   
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An Introduction to Regional 

Planning 

Glasson, J. Hutchinson, London, 
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