
 

 42001   : الشعبة    طالبات -الرياض  :  المقر

       

   البكالوريوس  : الدرجة 
 رمز 

  المقرر
 جغر198   :

   محاضرة  : النشاط 
 اسم 

  المقرر
 الجغرافي البحث طرق  :

 لكتاب المقررا اسم الطالب  رقم الطالب تسلسل

 مبادئ تخطيط النقل الحضري   السالمة لمى بنت سعد بن ابراهيم  433202672 1

 ةالعولمة والتنمية البشرية المستدام لجين بنت يوسف بن سويد السويد  433202762 2

 في الوطن العربي

 -تنظيم وإدارة النقل األسس وفاء بنت عبدالرحمن بن سعود الخريف  433925420 3

 المشكالت والحلول

 جغرافية النقل أسس وتطبيقات بن بجاد العصيمي العتيبي ريم بنت عبدهللا  434202015 4

التخطيط والتنمية في المنظور  اروى بنت عبدهللا بن حسين فقيهي  434925384 5

 الجغرافي

 سة جغرافية النقل درا وفاء بنت مشعل بن هالل الشيباني العتيبي  434925479 6

امل بنت عبدالرحمن بن شهوان السعدي   435200172 7

 الزهراني

 جغرافية النقل بين المنهجية

 والتطبيق

 جغرافية النقل بين النظرية والتطبيق روان بنت تركي بن محمد الحمود  435200907 8

المعالم األساسية للنقل في الوطن  امواج بنت خير بن سمير اليابسي المطيري  435201046 9

 العربي

الكبرى في النقل العام داخل المدن  نوره بنت عبدهللا بن عبدالرحمن اليميني  435201792 10

 المملكة العربية السعودية

رحلة العمل في مدينة الرياض  وداد بنت خالد بن قاسم السلمي العنزي  435202224 11

 /دراسة في جغرافية النقل الحضري

جغرافية الخدمات االطار النظري  عهد بنت سعود بن محمد بن حضان  435202590 12

 وتجارب عربية

 السكان والتنمية رشا بنت مرزوق بن علي الخزمري الزهراني  435202790 13

روابي بنت مرزوق بن علي رجب الخزمري   435202791 14

 الزهراني

 مقدمة في علم السكان والهجرة

التنمية العمرانية في المملكة العربية  عبدالعزيز العدوان عارف مها  435203611 15

 السعودية

 المدخل في تخطيط النقل الحضري ابوالعال حسن مصطفى ناصر نداء  435203668 16

العولمة والتنمية المستدامة في  بن ابراهيم الربيع غيداء بنت عبدالعزيز  435925013 17

 الوطن العربي

 مبادئ التنمية المستدامة غيداء بنت فهد بن محمد صالح الرسيني  435925031 18

–العولمة والتنمية االقتصادية :نشأتها  هند بنت عبدالرحمن بن ملهي العريفي  435925082 19

 وتطورهاتأثيرها 

ومحدداتها حجم الهجرة الداخلية  منى بنت عبدهللا بن حمدان الهويدي  435925114 20

 واثارها  بالمملكة العربية السعودية

 دراسات في جغرافية العمران نوره بنت محمد بن صالح الرفيعي  435925428 21

وتطبيقاته  اإلقليميالتخطيط  السحيمى القحطانيايالف بنت أحمد بن على   435925509 22

 الجغرافية

 العولمة المفاهيم االساسية علياء بنت محمد بن عبدالعزيز بن عنزان  435925560 23

تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية  شادن بنت خالد بن محمد المطيويع  435925678 24

 تقنيات( -معايير  - أسسالتحتية )


