
 بقسم الجغرافیابرنامج الدكتوراه

). طالب وطالبات ( یشتمل برنامج الدراسات العلیا في قسم الجغرافیا على برنامجي الماجستیر والدكتوراه
  :یھدف برنامجي الماجستیر والدكتوراه إلى

لیًاتشجیع الكفاءات العلمیة من الطالب والطالبات وإتاحة الفرصة لھم لمواصلة دراساتھم العلیا مح.  
إعداد جیل مؤھل علمیًا للتدریس في أقسام الجغرافیا بالكلیات والجامعات المتخصصة.  
 إعداد كوادر متخصصة للقیام بالبحوث واالستشارات العلمیة في الحقول الجغرافیة المختلفة للمساھمة

  .في مسیرة التخطیط والتنمیة في المملكة العربیة السعودیة
إضافة علوم وحقائق جدیدة عن طریق البحوث النظریة والتطبیقیة الجادة إثراء المعرفة الجغرافیة ب

  .واإلسھام في تطور البحث العلمي وتوجیھھ لقضایا المجتمع السعودي
 التواصل العلمي بین القسم واألقسام األخرى في الجامعات ومراكز األبحاث داخل المملكة العربیة

   .السعودیة وخارجھا

   برنامج الدكتوراه

  ط القبولشرو

  :مع مراعاة ما ورد في الئحة الدراسات العلیا، فإن القسم یشترط 

اجتیاز الطالب مقابلة شخصیة یجریھا القسم.  
 درجة في امتحان التوفل ٤٥٠الحصول على نتیجة ال تقل عن TOFEL أو ما یعادل ھذه الدرجة في 

  .امتحانات أخرى
ي مرحلة الماجستیرتقدیم ثالث توصیات أكادیمیة من أساتذة الطالب ف.  

  : التخصصات و المسارات

  :یشتمل برنامج الدكتوراه على ثالثة مسارات ھي

مسار الجغرافیا الطبیعیة.  
مسار الجغرافیا البشریة.  
مسار الخرائط.  

  نظام الدراسة

ت یتكون كل مسار من مسارات الدكتوراه من س. تتم الدراسة في برنامج الدكتوراه بالمقررات والرسالة معًا
ویعد اجتیاز . تتوزع ھذه المقررات على فصلین دراسیین) الرسالة +  وحدة دراسیة ١٨( مقررات ورسالة 

  .الطالب أو الطالبة بنجاح االمتحان الشامل شرطًا أساسیًا قبل تسجیل الرسالة

  الخطة الدراسیة

  مقررات مشتركة: المستوى األول 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣النظریة والنموذج في الجغرافیاجغر ٦١١
٣جغر تطبیقیات متقدمة في االستشعار عن بعد٦١٢
٣جغر موضوعات خاص في الخراط٦١٣

٩المجموع



  المستوى الثاني 

  مسار الجغرافیا الطبیعیة

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر تقنیات البحث المیداني في الجغرافیا الطبیعیة٦٢٠
٣) ١(جغر حلقة بحث في الجغرافیا الطبیعیة ٦٢٨
٣) ٢(جغر حلقة بحث في الجغرافیا الطبیعیة ٦٢٩

٩المجموع 

  مسار الجغرافیا البشریة

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر حلقة بحث في خرائط الحاسب اآللي٦٤٥
٣جغر حلقة بحث في الخرائط الطبوغرافیة٦٤٧
٣ حلقة بحث في الخرائط الموضوعیةجغر٦٤٨

٩المجموع

  : مسار الخرائط

  وحدة نظري ووحدتان عملي 

  وحدة نظري ووحدتان عملي

  )في كل مسار (  جغر الرسالة ٧٠٠+ 

  وصف مقررات الدكتوراه

  النظریة والنموذج في الجغرافیا :  جغر٦١١

 بنیة النظریة والنموذج في الجغرافیا والتحوالت یناقش المقرر بعض المفاھیم واالتجاھات الھامة المؤثرة في
ویعالج المقرر أھداف التنظیر وتعریفات النظریة العلمیة في إطارھا العام من ناحیة .التنظیریة في ھذا المجال

ویدرس المقرر بعض النظریات المھمة في الجغرافیا الطبیعیة . وفي إطارھا الجغرافي من ناحیة أخرى
المقرر النموذج من حیث تعریفھ وأنواعھ ووظائفھ وأنماطھ واتجاھاتھ ومشكالتھ وتطبیقاتھ كما یدرس .والبشریة

ویركز المقرر على دراسة لبعض النماذج في . في إطاره العام من ناحیة وفي إطاره الجغرافي من ناحیة أخرى
  . بھما في الجغرافیاالجغرافیا مع مناقشة العالقة بین النظریة والنموذج والمشكالت التطبیقیة المتعلقة

   تطبیقات متقدمة في إطار االستشعار عن بعد : جغر٦١٢

یدرس الطالب في ھذا المقرر على طرق تسجیل القراءات المعالجة وتصحیحھا وعرض البیانات وتحسینھا قبل 
ویھتم المقرر بإجراء تطبیقات . اإلظھار النھائي للمرئیات وتصنیفھا وإجراء العملیات الحسابیة الالزمة علیھا

تحدید األقالیم واألنماط المكانیة وتحلیل أفضل متقدمة في مجال االستشعار من بعد مما لھ عالقة ببناء النماذج و
األطیاف لتحدید الجغرافیة مع دمج الملفات الحاسوبیة المستقاة من تطبیقات استشعار من بعد في نظم المعلومات 

  .الجغرافیة وتمثیلھا

  موضوع خاص في الخرائط:  جغر٦١٣ 

تخدم لھذا الغرض أنواع مختلفة من الخرائط، یتم اختیار موضوع محدد في الجغرافیا الطبیعیة أو البشریة وتس
  .بما في ذلك خرائط الحاسب اآللي الستخراج وتحلیل المعلومات بما یحقق أھداف المقرر



  مسار الجغرافیا الطبیعیة 

  تقنیات البحث المیداني في الجغرافیا الطبیعیة:  جغر٦٢٠

م المسح المیداني وجمع المعلومات وتبریبھا یتدرب الطالب من خالل ھذا المقرر على التقنیات الحدیثة في نظ
الكربول والفورتران وحزم الحاسب ونظم : وتحلیلھا، وذلك باستخدام بعض البرامج الجاھزة بلغات مختلفة مثل 

ویكلف الطالب بمشروعات تطبیقیة مستخدمین ھذه الرسائل لتحلیل المعلومات . المحاكاة الریاضیة وبناء النماذج
  .المیدانیة

  )١(حلقة بحث في الجغرافیا الطبیعیة: جغر ٦٢٨

یتم في ھذه الحلقة مناقشة ودراسة موضوعات متنوعة في الجغرافیا الطبیعیة ویقم الطالب بحثًا في تخصصھ 
  .الدقیق یتفق مع موضوعات الحلقة

  )٢(حلقة بحث في الجغرافیا الطبیعیة:  جغر٦٢٩ 

مجال التخصص الدقیق للطاللب، ویقدم الطالب بحثًا في یتم في ھذه الحلقة مناقشة ودراسة موضوع محدد في 
  .مجال الحلقة

  مسار الجغرافیا البشریة

  تقنیات البحث المیداني في الجغرافیا البشریة:  جغر٦٣١

یتدرب الطالب من خالل ھذا المقرر على التقنیات الحدیثة في نظم المسح المیداني وجمع المعلومات وتبویبھا 
الكربول والفورتران وحزم الحاسب ونظم : خدام بعض البرامج الجاھزة بلغات مختلفة مثل وتحلیلھا، وذلك باست

المحاكاة الریاضیة وبناء النماذج ویكلف الطالب بمشروعات تطبیقیة مستخدمین ھذه الرسائل لتحلیل المعلومات 
  .المیدانیة

  )١(حلقة بحث في الجغرافیا البشریة:  جغر٦٣٢ 

ة ودراسة موضوعات متنوعة في الجغرافیا البشریة، ویقدم الطالب بحثًا في تخصصھ تم في ھذه الحلقة مناقش
  .الدقیق یتفق مع موضوعات الحلقة

  )٢( حلقة بحث في الجغرافیا البشریة : جغر٦٣٣

یتم في ھذه الحلقة مناقشة ودراسة موضوع محدد في مجال التخصص الدقیق للطالب، ویقدم الطالب بحثًا في 
  .مجال الحلقة

  مسار الخرائط 

   حلقة بحث في خرائط الحاسب اآللي : جغر٦٤٥

تناقش الحلقة األنظمة الحدیثة في تصمیم خرائط الحاسب اآللي مثل النظام الخطي ونظام النج ونظام دوجالس 
كما یدرس المقرر التقویم الكارتومتري . ونظام كروملي وأنظمة مناولة البیانات الجغرافیة المكانیة ومعالجتھا

  .ویقدم الطالب بحثًا یتفق مع موضوعات الحلقة.عملیات التعمیم لخرائط الحاسب اآلليو

   حلقة بحث في الخرائط الطبوغرافیة : جغر٦٤٧ 

تناقش الحلقة االتجاھات الحدیثة في إنشاء الخرائط الطبوغرافیة ومشكالتھا في الجانبین الطبیعي والبشري من 
  .مع مجال الحلقةالجغرافیا ویقدم الطالب بحثًا یتفق 



   حلقة بحث في الخرائط الموضوعیة : جغر٦٤٨ 

تناقش الحلقة االتجاھات الحدیثة في إنشاء الخرائط الموضوعیة ومشكالتھا في الجانبین الطبیعي والبشري من 
  .الجغرافیا، ویقدم الطالب بحثًا یتفق مع مجال الحلقة


