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 املاجستري اخلطة الدراسية لربنامج 
 يف اجلغرافيا

 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  الدراسات االجتماعية ــ قسم  اآلدابكلية  

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

  في الجغرافيااسم البرنامج :                          برنامج. 

                 : الجغرافيا " في الماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

  كان إذا العليا للدراسات رسمية منحة على حاصلً  أو سعودياً, المتقدم يكون أن .1
من غير السعوديين, ويجوز قبول السعوديين وغير السعوديين ضمن مسار برنامج الدراسات العليا 

( من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج وفق شروط برامج %05الموازي برسوم مالية بما ال يتجاوز )
 الدراسات العليا الموازية. 

 أخرى معترف بها من جامعة أو سعودية من جامعة ةالجامعي الشهادة على حاصلً  المتقدم يكون أن .2
 .جداً( )جيد عن يقل ال بتقدير

ً  والسلوك السيرة حسن المتقدم يكون أن .3 ً  والئقا  .طبيا

سوه لهم سبق أساتذة من علميتين توصيتين يقدم أن .4  .أن درَّ

ً  كان مرجعه على الدراسة إذا موافقة يقدم أن .0  .موظفا

لذلك من قبل اللجنة الداخلية في القسم لبرنامج الماجستير في  المعداالختبار التحريري  يجتاز أن .6
 .الجغرافيا

 .الشخصية المقابلة يجتاز أن .7
 

 

 ــ الخطة الدراسية :

 اآلتية : معتمدةالساعة ال دراسةبعد إتمام  الجغرافياتمنح درجة الماجستير في 

 وحدة ( 35)إجمالي  للرسالة وحدات دراسية  6وحدة دراسية +  24: الدّراسيّة الوحدات عدد
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 املخطط التوضيحي الذي حيدد مسار الفصول الدراسة: 

ة : وهو فصل جيمع بني املسارين: مسار اجلغرافيا الطبيعية، ومسار اجلغرافيا البشريالفصل الدراسي األول
 .يدرس الطالب أربعة مقررات إجبارية

 

 الفصل األول )مقررات إجبارية(

 عدد  املقرررمز  اسم املقرر
 الساعات

 البحث يف اجلغرافياو طرق مناهج 
Research Methodology in Geography 0475176 2 

 االتجاهات الحديثة في الجغرافيا
Recent Trends in Geography 0475172 2 

 أساليب و طرق كمية في الجغرافيا
Quantitative Methods in Geography  

0475177 2 
 نظم المعلومات الجغرافية 

Geographic Information Systems  
0475174 2 

 

 الفصل الدراسي الثاني: 
 مسار اجلغرافيا الطبيعية: يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وعددها أربعة مقررات.

 الفصل الثاين )مقررات إجبارية (

 رمز املقرر اسم املقرر
عدد 

 الساعات
 نوعه

 إجباري Remote Sensing  0472175 2                    بعداالستشعار عن 
 موضوع خاص يف جغرافية اململكة العربية السعودية

Special Topic in Geography of Saudi 

Arabia 

 إجباري 2 0475171

 مواضيع خمتارة يف اجلغرافية الطبيعية
Selected Topics in Physical Geography 

 إجباري 2 0475166

 إجباري Arid Lands 0475162 2األراضي اجلافة                            
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 مسار اجلغرافيا البشرية: يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وعددها أربعة مقررات.

 
 الفصل الثاين )مقررات إجبارية (

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 إجباري Remote Sensing  0472175 2 االستشعار عن بعد               
 موضوع خاص يف جغرافية اململكة العربية السعودية

Special Topic in Geography of Saudi 

Arabia 

 إجباري 2 6045747

 مواضيع خمتارة يف اجلغرافية البشرية
Selected Topics in Human Geography 

 إجباري 2 6045727

 إجباري Geography of  Population  6045722 2جغرافية السكان            
 

 الفصل الدراسي الثالث: 
مسار اجلغرافيا الطبيعية: يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار ساعتني من 

 املقررات االختيارية.
 

 الفصل الثالث  )مقررات إجبارية واختيارية(

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 جيومورفولوجيةعمليات 
Geomorphologic Processes      6045777 2 إجباري 

 إجباري Climatic Geography  6045770 2            اجلغرافيا املناخية
  إدارة املوارد الطبيعية

Management of Natural Resources 
 إجباري 2 6045775

 اختياري Environmental Problems  6045777 2       مشكالت بيئية

 اختياري Sustainable Development   6045776 2   التنمية املستدامة
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مسار اجلغرافيا البشرية: يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار ساعتني من 
 املقررات االختيارية.

 

 الفصل الثالث )مقررات إجبارية واختيارية(

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 جغرافية العمران احلضري و الريفي 
Geography of Urban & Rural Settlement 

 إجباري 2 6045727

 إجباري Economic Geography 6045720 2    اجلغرافيا االقتصادية
 التخطيط اإلقليمي و احلضري

Regional & Urban Planning 
 إجباري 2 6045725

 اختياري Land Uses                  6045727 2   استعماالت األراضي
 اختياري Geography of Services  6045726 2    جغرافية اخلدمات

 اختياري Sustainable Development   6045776 2التنمية املستدامة  
 

 (الرسالة) رابعالفصل ال

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 إجباري 7 6045774 الرسالة )مشروع حبث التخرج(

 

 


