
 
 

  جغر462 :رقم المقرر ورمزه جغرافية التخطيط الصناعي :اسم المقرر

 العربية :لغة تدريس المقرر جغر204 :المتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 2 :الساعات المعتمدة الثامن :مستوى المقرر

           Module Description:      وصف المقرر 

يبدأ املقرر بتعريف التخطيط الصناعي ومفهومه، 
مع تسليط الضوء على العوامل الطبيعية والبشرية 
املؤثرة فيه، واإلملام بأساليب ونظريات التخطيط 
. الصناعي، وارتباطها بالتنمية الصناعية املستدامة

كما يهتم املقرر بتناول سياسات التنمية الصناعية، 
وصنع اختاذ القرار، ومشكالت الرتكز والتجمع 

الصناعي والتوزيع اإلقليمي للصناعات، واألخذ يف 
وبنتهي . االعتبار االرتباطات والعالقات الصناعية

املقرر بالتطبيق على جتربة التخطيط الصناعي يف 
 . اململكة العربية السعودية

Geography of industrial planning 

Credit:2 

The course begins with the definition of 

industrial planning and concept, 

highlighting the natural and human 

factors influencing, promoting knowledge 

of the methods and theories of industrial 

planning, and its relation to sustainable 

industrial development. The course aims 

to address industrial development policies 

and the problems of concentration and of 

agglomeration industries with a focus on 

the regional distribution of industries, 

industrial relations and decision-making.  

Finally, the course will give examples 

and cases of industrial planning in the 

Kingdom of Saudi Arabia.   

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 The definition of industrial planning and. تعريف التخطيط الصناعي ومفهومه

its concept  

إلقاء الضوء على العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة 
 .يف التخطيط الصناعي

Shed light on the natural and human 

factors affecting in the industrial planning  

عرض نظريات التخطيط الصناعي وارتباطها 
 .بالتنمية الصناعية املستدامة

View the theories that relate to industrial 

planning and sustainable industrial 

development 

 

فهم سياسات التنمية الصناعية ومشكالت الرتكز 
 .والتجمع الصناعي

Understanding industrial development 

policies, and the problems of 

concentration and agglomeration 

industry. 

 

استعراض مناذج من التخطيط الصناعي يف اململكة 
 .العربية السعودية

Review of examples of industrial 

planning in Saudi Arabia. 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

   (هـ  )منوذج 
 خمتصر توصيف املقرر 



 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 ونظريات التخطيط  وأساليبإدراك مفاهيم
 .الصناعي

Understand concepts, principles, and 

theories of industrial planning. 

 

 Comprehend the stages and processes of   .إعداد اخلطط الصناعيةفهم مراحل وعملية 

preparing industrial plans. 

املرتبطة برتكز الصناعات شكالت امل حتديد
 . وجتمعها وتوزيعها اإلقليمي

Determine problems emanating from 

industrial concentration and 

agglomeration and its regional 

distribution. 

 Conduct research with the purpose of. إجراء حبوث لتقييم جتارب التخطيط الصناعي

evaluating benchmark performance tests 

of industrial planning in the KSA. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

دار املعرفة اجلامعية، بكري، حممد  التخطيط اإلقليمي
 مصر

هـ 1429

املوقع الصناعي 
وسياسات التنمية 

 املكانية

كامل كاظم الكناين، 
 بشري

. هـ1429 .دار صفا، األردن

دراسات يف نظرية املوقع 
 الصناعي

كامل كاظم الكناين، 
 بشري

 .هـ1429 .دار صفا، األردن

 
 
 

 

 
 

 
 


