منوذج (هـ)
خمتصر توصيف املقرر

اسم المقرر :جغرافية ادلملكة العربية السعودية

رقم المقرر ورمزه 205 :جغر

المتطلب السابق للمقرر :ال يوجد

لغة تدريس المقرر :اللغة العربية

مستوى المقرر :الرابع

الساعات المعتمدة( 2 :نظري)

وصف المقرر :

يتناول ادلقرر دراسة العناصر الطبيعية والبشرية
للمملكة العربية السعودية :التكوين التارخيي،
وادلوقع ،واحلدود،وادلساحة ،والرتكيب اجليولوجي،
والتضاريس ،وادلناخ ،وادلوارد الطبيعية (الرتبة،
والنبات ،وادلياه ،وادلعادن) ،وادلشكالت البيئية.
كما يدرس ادلقرر حجم السكان ،ومنوىم،
الدميوغرافية
وتوزيعهم ادلكاين ،وخصائصهم
واالجتماعية واالقتصادية .ويهتم ادلقرر كذلك
بالنشاطات االقتصادية كافة (الرعي ،وصيد
األمساك ،والتعدين ،والزراعة ،والصناعة ،والتجارة،
والسياحة ،والنقل) .كما يتطرق ادلقرر للتقسيم
اإلداري ،وبعض خصائص ادلناطق اإلدارية .وخيتتم
ادلقرر باإلشارة إىل دور ادلملكة على ادلستويني
اإلقليمي والدويل.
أهداف المقرر :

Module Description
Geography of the Kingdom of Saudi
Arabia (KSA):
Credit: 2
This course deals with the various
physical and Human elements of the
Geography Of KSA: historical evolution,
location, boundaries, area, geological
structure, relief, climate, natural resources
)(soils, vegetation, hydrology, minerals
and environmental problems. If focuses
on population in terms of its size,
growth, spatial distribution, and its
demographic, social and economic
characteristics, as well as on all
economic activities (primary, secondary,
and tertiary). It also deals
with
administrative divisions highlighting
some feature of administrative regions,
and ends with special reference to KSA
role on regional and international
levels.

Module Aims

التعرف على الشخصية اجلغرافية للمملكة
وادلستمدة من عناصر طبيعية وبشرية (ادلوقع،
ادلساحة ،ادلناخ ،النفط ،األماكن ادلقدسة ،حجم
السكان وخصائصهم).

Understand the personality of the KSA
derived from its physical and human
components (Location, area, climate, oil,
holy places, population size and
characteristics).

معرفة أمهية ادلوقع اجلغرايف للمملكة.

Know the importance and significance of
KSA geographical location.

Know the
boundaries.

nature

of

its

political

Identify the role of time and geological
ages in the formation of the Kingdom
topography and its natural resources.

.التعرف على طبيعة احلدود السياسية للمملكة
التعرف على دور األزمنة والعصور اجليولوجية يف
.تشكيل تضاريس ادلملكة ويف مواردىا الطبيعية

Know resources and physical and human
potentialities.

.معرفة موارد ادلملكة وإمكاناهتا الطبيعية والبشرية

Identify factors affecting population
distribution and growth of cities in KSA.

التعرف على العوامل ادلؤثرة يف توزيع السكان ويف

Discuss the changes in economic
activities and land-use patterns and their
impact on the environment and natural
resources in the Kingdom.

مناقشة التغريات يف النشاطات االقتصادية ويف
أمناط استعماالت األرض وأثرىا على البيئة وادلوارد

Identify
differences
between
administrative regions in terms of their
physical and human aspects and rates of
development.

التعرف على الفروق بني ادلناطق اإلدارية من
.النواحي الطبيعية والبشرية ويف معدالت التنمية

Identify the role of KSA in regional and
international levels.

التعرف على دور ادلملكة على ادلستوييني اإلقليميي

.منو ادلدن يف ادلملكة

.الطبيعية يف ادلملكة

.والدويل

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
To linking between both physical and
human factors to understand the
geography of KSA.

الربط بني العوامل الطبيعية والبشرية لفهم جغرافية
.ادلملكة

To gain an insight into the causes of
regional disparity in the country from a
geographic point of view.

فهم أسباب التباين بني مناطق ادلملكة يف النواحي
.الطبيعية والبشرية

To determine the effects of some human
activities on the environment and natural
resources in this desert milieu.

حتديد تأثري بعض النشاطات البشرية على البيئة

To comprehend the reasons behind the
importance of KSA on regional and
world levels.

.معرفة مكانة ادلملكة بني دول العامل

.وادلوارد الطبيعية

:الكتاب المقرر والمراجع المساندة
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