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Module Description
Political Geography
Credit:2
The course aims at introducing political
geography to students, in terms of its
development and concepts and theories. It
also demonstrates the evolution of the
world political map. The emergence of
the "state" as a political unit and its
elements are explored. It also lays an
emphasis on political boundaries, their
classification, evolution and the problems
associated with them. The course focuses
on political blocs in the world and the
geographical factors affecting them.
Finally, selected examples of political
problems in the world are studied.

Module Aims
Emphasizing the importance of political
geography.

: وصف المقرر

يتناول ادلقر ر تعريف اجلغرافيا السياسية وتطورها
 كما يوضح التطور التارخيي، ومفاهيمها ونظرياهتا
 ويدرس ادلقرر نشأة. للخريطة السياسية للعامل
الدولة باعتبارها وحدة سياسية مكانية وتطورها
 ويهتم ادلقرر بدراسة. والعناصر اليت تتألف منها
احلدود السياسية للدولة وأقسامها وتطورها وبعض
 كما. ادلشكالت اجلغرافية السياسية ادلرتبطة هبا
يهتم بدراسة التكتالت السياسية يف العامل ومعرفة
 وينتهي ادلقرر بدراسة. العوامل اجلغرافية ادلؤثرة فيها
.مناذج سلتارة من ادلشكالت السياسية يف العامل

:أهداف المقرر

.توضيح أمهية دراسة اجلغرافيا السياسية

Explaining the concept of the state, its
development and the evolution of the
world political map.

شرح مفهوم الدولة ونشأهتا وتطور اخلريطة

Studying the elements of the State and
the geographical impact on it

معرفة العناصر اليت تتألف منها الدولة ومدى تأثرها

Studying international organization with
focus on the GCC

دراسة ادلنظمات الدولية مع الرتكيز على رللس

.السياسية للعامل
.بالعوامل اجلغرافية

التعاون لدول اخلليج العربية.
دراسة احلدود بني الدول وادلشاكل ادلرتبطة هبا.
التعرف على مناذج من ادلشكالت السياسية يف
العامل مثل مشكلة فلسطني ،ومشكلة كشمري
وفهم األبعاد اجلغرافية ذلا.

Studying international boundaries and the
problems associated with them.
Studying examples of political problems
such as Palestine and Kashmir Cases and
the geographical dimension behind them.

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

معرفة مفاهيم اجلغرافيا السياسية.
حتديد دور علماء ادلسلمني يف نشأة هذا العلم.
ادلقارنة بني دول العامل من حيث عناصر الدولة
ادلختلفة.
حتديد التقسيمات اإلدارية للدول ووظيفتها مع
التطبيق على التقسيمات اإلدارية للمملكة.
التعرف على احلدود بني الدول وكيفية نشأهتا
وادلشاكل ادلرتبطة هبا ،مع االهتمام اخلاص حبدود
ادلملكة.
فهم العديد من ادلشكالت السياسية ادلعاصرة
ومدى تأثرها بالعوامل اجلغرافية.
اكتساب ادلهارات األساسية يف استخدام االنرتنت
وبعض الربامج ذات العالقة.

Understanding the main concepts of
political geography.
Acknowledging the rule of Muslim
scholars
in
developing
political
geography
Making comparisons between states in
terms of their elements
Understanding
the
administrative
components of states with emphasis on
Saudi Arabia.
Understanding the development of
international boundaries and the problem
associated with them especially the
boundaries of Saudi Arabia.
Understanding the current political
problems and the geographical impact on
them.
Acquiring the necessary skills in using
the internet and some related software
such as Google Earth.
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