
 
 

التحضر والتنمية يف دول رللس : اسم ادلقرر

  التعاون لدول اخلليج العربية

  جغر464: رقم ادلقرر ورمزه

اللغة العربية : لغة تدريس ادلقررال يوجد : ادلتطلب السابق للمقرر

 (نظري) 3: الساعات ادلعتمدةالثامن : مستوى ادلقرر

           :Module Description:      وصف المقرر 

دول رللس التحضر والتنمية يف  ادلقرر يتناول
. التعاون لدول اخلليج العربية والعوامل ادلؤثرة فيهما

 العالقات دور التحضر يف تغري ادلقرر على يركزو
 ما كل ومناقشة األماكن العمرانية، بني ادلكانية
 واخلدمات، والنشاطات االقتصادية، بادلوقع، يتعلق

والتنمية  التحضر ومشكالت والنقل واالتصاالت،
 .اجمللس دول يف

URBANIZATION & Development IN 

GCC 

Credit:3 

This course examines the distribution of 

functional district & internal, external 

forces which play an important part to 

control urban growth, and explain ability 

of urban growth to change spatial 

relations between regions. It also 

discusses the importance of geographic 

location & relation between population 

agglomerations and distribution of social 

services, transportation system, and urban 

expansion problems in the GCC 

countries. 

                                  :Module Aims:     أهداف المقرر 

 To give the student an idea of the process  .اجمللس دول التحضر يف دراسة

of urbanization taking place in the GCC 

countries. 

منو  )احلضري التوسع مؤشرات التعرف على
 التجاري النقل، اإلسكان، النمو السكان، شبكة

 .اجمللس دول يف(والصناعي

To understand features and indices of 

urban expansion (such as growth of 

population, transport network, housing, 

trade and industry) in the GCC countries. 

 التعرف على سياسات التنمية احلضرية احلضري يف
 .اجمللس دول

To know urban development and its 

trends in the GCC countries.  

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

 رللس دول يف احلضري النمو مؤشرات معرفة
 .العربية اخلليج لدول التعاون

Knowing features, indices and trends of 

urban growth in the GCC countries. 

   (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر 



 واالجتماعية العمرانية واالقتصادية اآلثار حتديد
 .اجمللس دول للتحضر يف

Evaluation the social and economic 

aspects of urbanization in the GCC. 

 والربامج اخلاصة مبعاجلة السياسات معرفة
 العامة، تفاقم اخلدمات قصور )التحضر مشكالت

 دول  يف(والنقل اإلسكان ادلدن، أزمات إىل اذلجرة
 .التعاون رللس

Knowing key policies and programs 

adopted to deal with problems of 

urbanization (such as shortages in general 

services, increasing rural depopulation, 

problems of housing and traffic 

congestion) in the GCC. 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 يف والتنمية التخطيط
-اجلغرايف ادلنظور

 خمتارة دراسات

 وكالة ادلطبوعات، اهلل عبدأبو عياش، 

 الكويت
. م1983

 للتنمية اجلغرايف التوجيو
-واإلقليمية الوطنية
 على تطبيقية دراسة
العريب  الوطن

 حسن عبدصاحل، 

  القادر 
. م2002 عمان دار وائل للنشر،

التخطيط اإلقليمي 
 وتطبيقاتو اجلغرافية

 للتنمية ادلعرفة دارصديق، عبد الفتاح 
 البشرية، الرياض

. م2007

 


