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Module Description
Settlement Geography
Credit:3
The course introduces the student to the
settlement geography; its concepts and
theories and areas of studies with some
emphasis on growth and historical change
of world built environment. The course
also addresses types of rural and urban
centers, means of
distinguishing
between them and classification. It
examines the multiple and interrelated
links between rural and urban areas
(cities and villages), including economic,
trade, and administrative relations as well
as distribution of activities and services.
The course also looks at the factors and
growth process of villages and cities and
their development, interior structure, land
uses, functions, and characteristics of
population and housing. The course
focuses on some problems of rural and
urban areas in developing countries, and
reviews some of the planning methods
used to address these problems.

Module Aims
To provide students with basic
information, concepts and analytical tools
for understanding the processes of
urbanization and contemporary change in
urban areas.
Identify the nature of the spatial
relationships between rural and urban
areas and dimensions on their physical,
economic and social development.

: وصف المقرر

يعرف ادلقرر جبغرافية العمران ومفاهيمها ونظرياهتا
ورلاالت دراساهتا مع االهتمام بالنمو والتغري
 كما يتناول ادلقرر أنواع. التارخيي للبيئة العمرانية
مراكز العمران الريفي واحلضري وأساليب التمييز
 ويدرس ادلقرر العالقات ادلتعددة.بينها وتصنيفها
وادلتبادلة بني الريف واحلضر(أو القرى وادلدن) مبا
،يف ذلك العالقات االقتصادية والتجارية واإلدارية
 ويبحث ادلقرر يف.وتوزيع األنشطة واخلدمات
عوامل وعمليات منو القرى وادلدن وتطورها وتركيبها
، واستعماالت األراضي فيها،وبينتها الداخلية
 كما. وخصائصها السكانية والسكنية،ووظائفها
يركز ادلقرر على بعض ادلشكالت العمرانية الريفية
 ويستعرض بعض،واحلضرية يف الدول النامية
األساليب التخطيطية ادلستخدمة وادلمكنة دلعاجلة
.هذه ادلشكالت
: أهداف المقرر

التعريف بادلفاهيم األساسية واأل ساليب التحليلية
لفهم عمليات التحضر والتغريات ادلعاصرة يف
.ادلراكز العمرانية
التعرف على طبيعة العالقات ادلكانية ادلتبادلة بني
الريف واحلضر وأبعادها العمرانية واالقتصادية
.واالجتماعية

التعرف على بعض األساليب التخطيطية
ادلستخدمة وادلمكنة دلعاجلة ادلشكالت العمرانية
احلضرية والريفية.

To identify some of the methods used and
possible to address the problems of urban
and rural areas

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

التعرف على مفاهيم جغرافية العمران ونظرياهتا.

To identify the geographical concepts and
theories of settlement geography.
Defining urban and rural areas.

وضع حدود نطاقات استخدامات األرض يف
القرى وادلدن.

Establishing ranges of land uses in the
cities and villages.

حتليل استخدامات األرض و اختيار ادلكان األمثل
الستخداماهتا ادلتنوعة.

Analysis of land use and choose the
perfect place for various uses.

حتديد ادلناطق الريفية واحلضرية ومعايري تصنيفها.
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