خطة كلية اآلداب

الخطة الدراسية
قسم الدراسات االجتماعية
برنامج الجغرافيا بمسارية
كلية اآلداب
متطلبات اجلامعة
متطلبات اجلامعة :تتكون من ( )4أربع مقررات دراسية بواقع ( )8مثان وحدات دراسية موزعة على النحو اآليت:
متطلبات اجلامعة اإلجبارية :تتكون من مقررين دراسيني بواقع ( )4أربع وحدات دراسية موزعة على النحو اآليت:
رمز املقرر ورقمه

املقرر

م
 1سلم  7401101العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة
 2سلم  7401301قضااي ثقافية معاصرة

املعتمد

االتصال

2

2

2
2
متطلبات اجلامعة االختيارية :تتكون من مقررين دراسيني بواقع ( )4أربع وحدات دراسية خيتارها الطالب من بني املقررات اآلتية:
 1سلم  7401318النظام االقتصادي يف اإلسالم
2
2
 2سلم  7401401النظام االجتماعي يف اإلسالم
 3سلم  7401418النظام السياسي وحقوق اإلنسان يف اإلسالم
 4سلم  7401317األخالق اإلسالمية وآداب املهنة
 5سلم  7401302اإلسالم وقضااي العلم والتقنية
1

2

2

2

2

2

2

2

2

خطة كلية اآلداب

كلية اآلداب
متطلبات الكلية
متطلبات الكلية :من ( )23ثالثة وعشرين مقررا ،مبجموع ( )44أربعة وأربعني وحدة دراسية موزعة على النحو اآليت:
متطلبات الكلية اإلجبارية :تتكون من ( )19تسعة عشر مقرراً ،مبجموع ( )36سنة وثالثني وحدة دراسية موزعة على النحو اآليت:
م

رمز املقرر ورقمه

املعتمد

املقرر

االتصال

1

سلم 7401102

فقه السرية

2

2

2

سلم 7401103

التالوة والتجويد

2

2

3

عرب7402102

حترير عريب

2

2

4

عرب7402101

النحو التطبيقي ()1

1

2

5

عرب7402104

النحو التطبيقي()2

1

2

6

عرب7402103

التذوق األديب

2

2

7

عرب7402105

القراءة واحملادثة

2

2

8

ترخ 7404308

اتريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر

2

2

9

جنل 1700121

اللغة اإلجنليزية العامة

2

4

10

جنل 7403102

اللغة اإلجنليزية ( قراءة )

2

4

11

جنل 7403103

اللغة اإلجنليزية ( كتابة )

2

2

12

مجع 7406101

مبادئ علم االجتماع

2

2

13

نفس 0232109

مهارات التعلم والتفكري

2

2

14

بدن 0231101

الصحة واللياقة

2

2

15

0902741

مدخل إىل تقنية املعلومات

2

2

16

0902742

برامج احلاسب املكتبية

2

2

2

خطة كلية اآلداب
االنرتنت واالتصاالت ()EN

2

2

2

2

2

2

17

0904741

18

أدر 0622115

مبادئ اإلدارة

19

ريض 0817130

مبادئ اإلحصاء

متطلبات الكلية االختيارية:
تتكون من ( )4أربع مقررات ،مبجموع ( )8مثان وحدات دراسية خيتارها الطالب من بني املقررات اآلتية:
املقرر

م

رمز املقرر ورقمه

1

سلم 7401319

نظرية املعرفة

2

ترخ 7404206

حاضر العامل اإلسالمي

2

3

ترخ 7404301

احلضارة االسالمية

2

2

4

علم 7407101

مدخل إىل اإلعالم

2

2

5

ترف 0228308

التذوق الفين وعلم اجلمال

2

2

6

0902743

قواعد البياانت

2

2

7

0902744

الشبكات

2

2

3

املعتمد

االتصال

2

2
2

خطة كلية اآلداب

( شعبة الجغرافيا)
المستوى الثالث ( جغرافيا):
رمز المقرر
جغر7405201
جغر7405202
جغر7405203
جغر7405204
جغر7405205
جغر7405206
جغر7405207

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2

اسم المقرر
مبادئ الجغرافيا الطبيعية
مبادئ الجغرافيا البشرية
الجغرافيا اإلقتصادية
الجغرافية المناخية
جغرافية العالم
األساليب الكمية في الجغرافيا
مبادئ المساحة والخرائط
المجموع

المتطلبات السابقة
--------مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
----مبادئ اإلحصاء ()0817130
-----

المستوى الرابع (جغرافيا):
رمز المقرر

اسم المقرر

جغر7405208

الجيومورفولوجيا

جغر7405209
جغر7405210
جغر7405211
جغر7405212
جغر7405213

جغرافية المملكة العربية السعودية
تصميم وقراءة الخريطة
خرائط التوزيعات البشرية
صور جوية واستشعار عن بعد
مدخل إلى طرق البحث الجغرافي
المجموع

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2
2
2
2
2
2

2
3
3
3
2

1
1
1

4

المتطلبات السابقة
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
الجغرافية المناخية ()7405204
جغرافية العالم ()7405205
مبادئ المساحة والخرائط ()7405207
تصميم وقراءة الخرائط ()7405210
خرائط التوزيعات البشرية ()7405211
-----

خطة كلية اآلداب

المستوى الخامس مسار الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
رمز المقرر
جغر7405314
جغر7405315
جغر7405316
جغر7405317
جغر7405318
جغر7405319
جغر7405320

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع

اسم المقرر
الجغرافية الحيوية والتربة
جغرافية األخطار الطبيعية
جغرافية الصناعة والطاقة
يختار الطالب مقررا ً مما يلي(مج:)1
جغرافية المياه
جغرافية الموارد العالمية
جغرافية النقل والتجارة
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

2
2
2
2
2
2

مالحظات

2
2
2
2

1

المتطلبات السابقة
الجغرافية المناخية ()7405204
الجغرافية المناخية ()7405204
الجغرافية االقتصادية ()7405203
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ((...... )7405201ج المياه)
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ( + )7405201مبادئ الجغرافيا البشرية
(( ......)7405202ج الموارد العالمية)
الجغرافية االقتصادية ()7405203
األساليب الكمية في الجغرافيا ()7405206
تصميم وقراءة الخريطة ()7405210

2
3

المجموع

المستوى السادس مسار الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
رمز المقرر
جغر7405321
جغر7405322
جغر7405323
جغر7405324
جغر7405325
جغر7405326
جغر7405327

اسم المقرر
جغرافية البحار والمحيطات
يختار الطالب مقررا ً مما يلي(مج:)2
جغرافية الخدمات
جغرافية السياحة
الجغرافية الطبية
جغرافية العمران
نظم المعلومات الجغرافية(متقدمة)
نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية()1

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2

2
2
2

مالحظات

2
2

1
-

المتطلبات السابقة
الجغرافية المناخية ()7405204
 مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202 الجغرافية االقتصادية ()7405203 مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ()7405320
-----------

2
3
2

المجموع

5

خطة كلية اآلداب

المستوى السابع مسار الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
رمز المقرر
جغر7405428
جغر7405429
جغر7405430
جغر7405431
جغر7405432
جغر7405433
جغر7405434
جغر7405435

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع

اسم المقرر
جغرافية السكان
موضوعات جغرافية معاصرة

2
2

يختار الطالب مقررا ً مما يلي(مج:)3
الجغرافية االجتماعية.
الجغرافيا الحضارية.
تدريب جغرافي ميداني
تطبيقات نظم المعلومات في الجغرافيا
الطبيعية
أصول البحث الجغرافي
نصوص جغرافية باللغة االنجليزية()2

2

مالحظات

2
2
2
لمادة
تدريب
ميداني
3

2
2

المتطلبات السابقة
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202

2

3

 مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202 مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202 ---------نظم المعلومات الجغرافية (متقدمة) ()7405326

2
2

مدخل إلى طرق البحث الجغرافي ()7405213
نصوص جغرافية باللغة االنجليزية()7405327( )1

المجموع

المستوى الثامن مسار الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
رمز المقرر

اسم المقرر

جغر7405436
جغر7405437

الجغرافية الطبيعية لألراضي الجافة
الجغرافيا البيئية

نظري
2
2

جغر7405438

الجغرافيا التاريخية

2

2

جغر7405439

الجغرافية السياسية
يختار الطالب مقررا ً مما يلي(مج:)4
جغرافية الزراعة
جغرافية التخطيط والتنمية
تطبيقات نظم المعلومات في الجغرافيا البشرية

2
2

2
2

جغر7405440
جغر7405441
جغر7405442

الوحدات الدراسية المعتمدة
عملي

المجموع
2
2

3

3

6

ملحوظات

المتطلبات السابقة
الجغرافية المناخية ()7405204
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
الجغرافية المناخية ()7405204
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
 الجغرافية االقتصادية ()7405203خرائط التوزيعات البشرية ()7405211
نظم المعلومات الجغرافية (متقدمة) ()7405326

خطة كلية اآلداب
جغر7405443

مشروع بحث التخرج

2

مقرر تختتم به الدراسة في المسار(يعتمد على المقررات
السابقة في المستويات المختلفة)
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2

المجموع

المستوى الخامس  :مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.
رمز المقرر

اسم المقرر

جغر7405314
جغر7405321
جغر7405344
جغر7405345

الجغرافية الحيوية والتربة
جغرافية البحار والمحيطات
المساحة التاكيومترية
الخرائط الكنتورية

جغر7405320

مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2
2
2
3
1
2
3
1
2
2

1

المتطلبات السابقة

مالحظات

الجغرافية المناخية ()7405204
الجغرافية المناخية ()7405204
مبادئ المساحة والخرائط ()7405207
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
تصميم وقراءة الخريطة ()7405210
المساحة التاكيومترية ()7405344
األساليب الكمية في الجغرافيا ()7405206
تصميم وقراءة الخريطة ()7405210

3

المجموع

المستوى السادس  :مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.
رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع

جغر 7405325
جغر7405346

جغرافية العمران
المساحة الجيوديسية

2
2

2
2

جغر7405347

تدريب ميداني /مساحة

ـ

2

2

جغر7405326
جغر7405348

نظم المعلومات الجغرافية (متقدمة)
نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية في الخرائط والنظم.

2
2

1

3
2

المجموع

7

مالحظات

المتطلبات السابقة
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202
المساحة التاكيومترية ()7405344
الخرائط الكنتورية ()7405345
صور جوية واستشعار عن بعد ()7405212
المساحة الجيوديسية ()7405346
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ()7405320
مبادئ المساحة والخرائط ()7405207
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ()7405320

خطة كلية اآلداب

المستوى السابع  :مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.
رمز المقرر

اسم المقرر

جغر7405436

الجغرافية الطبيعية لألراضي الجافة

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2

جغر7405428

جغرافية السكان

2

2

جغر7405449

موضوعات جغرافية معاصرة في
الخرائط والنظم
مساقط الخرائط والخرائط البحرية

2

2

2

2

جغر7405451
جغر7405433

الخرائط الجيولوجية
تطبيقات نظم المعلومات في
الجغرافيا الطبيعية
دراسات فنية وتصميم
المجموع

2
ـ

3

2
3

ـ

3

3

جغر7405450

مالحظات

المتطلبات السابقة

مشتركة مع المسار العام
(رمز المقررموحد)
مشتركة مع المسار العام
(رمز المقررموحد)

الجغرافية المناخية ()7405204
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202

مبادئ المساحة والخرائط ()7405207
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية ()7405320
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
تصميم وقراءة الخريطة ()7405210

جغر7405452

الخرائط الكنتورية ()7405345
مشتركة مع المسار العام
(رمز المقررموحد)

نظم المعلومات الجغرافية (متقدمة) ()7405326

خرائط التوزيعات البشرية ()7405211

المستوى الثامن  :مسار الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.
رمز المقرر

اسم المقرر

الوحدات الدراسية المعتمدة
نظري عملي المجموع
2
2
2
2

جغر7405453
جغر7405437

الجغرافية الطبيعية للزمن الرابع
الجغرافية البيئية

جغر7405454

خرائط الطقس والمناخ

2

جغر7405439
جغر7405455

الجغرافية السياسية
مشروع بحث التخرج في الخرائط
(المشروع التطبيقي )
تطبيقات نظم المعلومات في
الجغرافيا البشرية
المجموع

2
ـ

جغر7405442

مالحظات

الجغرافية المناخية ()7405204
مبادئ الجغرافيا الطبيعية ()7405201
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202

الجغرافية المناخية (7405204

2
2

2
2

3

3

المتطلبات السابقة

تصميم وقراءة الخريطة ()7405210
مبادئ الجغرافيا البشرية ()7405202

مقرر تختتم به الدراسة في المسار
خرائط التوزيعات البشرية ()7405211
نظم المعلومات الجغرافية (متقدمة) ()7405326
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8

