منوذج (هـ)
خمتصر توصيف املقرر

اسم المقرر :اجلغرافيا االقتصادية

رقم المقرر ورمزه 204 :جغر

المتطلب السابق للمقرر :ال يوجد

لغة تدريس المقرر :اللغة العربية

مستوى المقرر4 :

ساعات المقرر( 3 :نظري)

وصف المقرر :

يتناول املقرر تعريف اجلغرافيا االقتصادية وحتديد
مفاهيمها ونظرياهتا و جماالهتا ،كما يبحث يف
العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة يف النشاط
االقتصادي .ويدرس املقرر املوارد االقتصادية وأمناط
توزيعها وطرق استثمارها  .ويهتم املقرر بتصنيف
النشاطات االقتصادية املتمثلة يف الصيد والرعي
والزراعة والتعدين والصناعة والنقل واخلدمات .
ويركز املقرر على تدريب الطالب على استخدام
بعض األساليب الكمية املستخدمة يف وصف
وحتليل التوزيع املكاين للنشاطات االقتصادية مع

Module Description:
Economic Geography
Credit:3
This course generally deals with the
distribution of economic activities and
with the factors and processes affecting
their spatial occurrence. It starts with a
definition of economic geography, its
concepts, theories and scope, then studies
in detail economic resources in terms of
their distribution and methods of
exploitation, classification of economic
activities (such as fishing, grazing,
agriculture, mining, industry, transport
and services) by using some quantitative
methods and techniques in the analysis of
their spatial distribution, with special
reference to KSA.

التطبيق على اململكة العربية السعودية .
أهداف المقرر :

Module Aims:

التعرف على مفاهيم اجلغرافيا االقتصادية ونظرياهتا

To get acquainted with economical
geography terms of its concepts, theories
and branches

التعرف على العوامل (الطبيعية والبشرية) املؤثرة يف
األنشطة االقتصادية.

To help and identify physical and human
factors affecting various economic
activates.

التعرف على أصناف األنشطة االقتصادية
وتوزيعاهتا املكانية واألساليب املستخدمة لوصف
وحتليل هذه التوزيعات.

To identify the types of economic
activities, spatial distributions and
methods used for the description and
analysis of these distributions.

وفروعها.

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

1

فهم مصطلحات اجلغرافيا االقتصادية ونظرياهتا
وتطورها

To uunderstand the terminology and
theories of economic geography and its
development.

حتديد العوامل الطبيعية والبشرية املؤثرة يف إنتاج

To identifying natural and human factors
affecting production and investment in
economic activities.

تصنيف األنشطة االقتصادية والتعرف على توزيعها

To the classification of economic
activities and to identify the distribution
and their spatial patterns.

استخدام األساليب الكمية يف وصف وحتليل

To use quantitative methods to describe
and analyze the spatial distributions of
economic activity and make comparisons
on regional and state levels.

واستثمار األنشطة االقتصادية.
وأمناطها املكانية.
التوزيعات املكانية للنشاطات االقتصادية واملقارنة
بينها على املستوى اإلقليمي والدويل.
الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
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