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نامج  ي   الماجستب  الخطة الدراسية لبر
 
 الجغرافياف

. 
 

 مسار اجلغرافيا الطبيعية
 

 مشرتك للمسارين ( ) : األول الدراسيالفصل 
 

 عدد ررمز املقر  اسم املقرر
 نوعه الساعات

 البحث يف اجلغرافياو طرق مناهج 
Research Methodology in Geography 

 إجباري 2 7405601

     االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا
                          Recent Trends in Geography      

 إجباري 2 7405602

                                 يافأساليب و طرق كمية يف اجلغرا

Quantitative Methods in Geography  
 إجباري 2 7405603

                                     رافية نظم املعلومات اجلغ

Geographic Information Systems                                     
 إجباري 2 7405604

 

  : الفصل الدراسي الثاين
 

 ( املقررات اإلجبارية، وعددها أربعة مقررات باليدرس الط ) 

عدد  رمز املقرر اسم املقرر
 نوعه الساعات

 إجباري Remote Sensing  7402605 2                    االستشعار عن بعد
 موضوع خاص يف جغرافية اململكة العربية السعودية

Special Topic in Geography of Saudi Arabia 
 إجباري 2 7405606

 مواضيع خمتارة يف اجلغرافية الطبيعية
Selected Topics in Physical Geography 

 إجباري 2 7405611

 إجباري Arid Lands 7405612 2                                األراضي اجلافة
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 الفصل الدراسي الثالث: 
 

 ( من املقررات االختيارية ساعتني يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار )
 

 عدد  رمز املقرر اسم املقرر
 نوعه الساعات

 إجباري Geomorphologic Processes      7405613 2     رفولوجيةعمليات جيومو 
 إجباري Climatic Geography  7405614 2                       اجلغرافيا املناخية

 إجباري Management of Natural Resources 7405615 2    إدارة املوارد الطبيعية
 ارياختي Environmental Problems  7405616 2             مشكالت بيئية

 اختياري Sustainable Development   7405617 2       التنمية املستدامة
 
 
 

 رابعالفصل ال
 
 

 (الرسالة) 

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 جباريإ 6 7405630 ( مشروع حبث التخرج الرسالة )
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 بشريةالمسار اجلغرافيا 
 

 مشرتك للمسارين ( ) : األول الدراسيالفصل 
 

 عدد ررمز املقر  اسم املقرر
 نوعه الساعات

 البحث يف اجلغرافياو طرق مناهج 
Research Methodology in Geography 

 إجباري 2 7405601

     االجتاهات احلديثة يف اجلغرافيا
                          Recent Trends in Geography      

 إجباري 2 7405602

                                 يافأساليب و طرق كمية يف اجلغرا

Quantitative Methods in Geography  
 إجباري 2 7405603

                                     رافية نظم املعلومات اجلغ

Geographic Information Systems                                     
 إجباري 2 7405604

 

 
 الفصل الدراسي الثاين: 

 
 ( يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وعددها أربعة مقررات) 

 

 رمز املقرر اسم املقرر
 عدد 

 الساعات
 نوعه

 إجباري Remote Sensing  7402605 2                    االستشعار عن بعد
 موضوع خاص يف جغرافية اململكة العربية السعودية

Special Topic in Geography of Saudi Arabia 
 إجباري 2 7405606

 مواضيع خمتارة يف اجلغرافية البشرية
Selected Topics in Human Geography 

 إجباري 2 7405621

 إجباري Geography of  Population  7405622 2         جغرافية السكان
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 الفصل الدراسي الثالث: 
 

 ( من املقررات االختيارية ساعتني يدرس الطالب املقررات اإلجبارية، وخيتار )
 

 رمز املقرر اسم املقرر
عدد 

 الساعات
 نوعه

 رافية العمران احلضري و الريفي جغ
Geography of Urban & Rural Settlement 

 إجباري 2 7405623

 إجباري Economic Geography 7405624 2         اجلغرافيا االقتصادية
 التخطيط اإلقليمي و احلضري

Regional & Urban Planning 
 إجباري 2 7405625

 اختياري Land Uses                       7405626 2   استعماالت األراضي
 اختياري Geography of Services  7405627 2          جغرافية اخلدمات
 اختياري Sustainable Development   7405617 2  التنمية املستدامة

 
 
 

 رابعالفصل ال
 
 

 (الرسالة)

 نوعه عدد الساعات رمز املقرر اسم املقرر

 جباريإ 6 7405630 ( مشروع حبث التخرج الرسالة )

 


