
 بقسم الجغرافیابرنامج الماجستیر

). 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 الماجستیر

  ط القبولشرو

  . الشروط المعتمدة في الئحة الدراسات العلیا بالجامعة

  المسارات والتخصصات

  :یشتمل برنامج الماجستیر على أربع مسارات ھي

مسار البیئة والموارد الطبیعیة.  
مسار جغرافیة العمران والسكان.  
مسار جغرافیة التنمیة اإلقلیمیة.  
مسار الخرائط.  

  نظام الدراسة

ي برنامج الماجستیر بالمقررات والرسالة معًا ویتكون كل مسار من مسارات الماجستیر من ثمانیة تتم الدراسة ف
  .تتوزع ھذه المقررات على ثالث فصول دراسیة). رسالة +  وحدة دراسیة ٢٤( مقررات ورسالة 

  :الخطة الدراسیة

   مسار مشترك :المستوى األول  

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣غر الفكر الجغرافيج٥١٧
٣جغر أسالیب متقدمة في التحلیل الجغرافي٥١٨
٣مشكالت في البحث المیداني٥١٩

٩المجموع

  

  

  



  :مسار البیئة والموارد الطبیعیة

  )المستوى الثاني ( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر جغرافیة البیئة والموارد الطبیعیة٥٢١
٣ل الكمي في البیئة والمواردجغر التحلی٥٢٣
٣جغر دراسات متقدمة في المناخ٥٢٤

٩المجموع

  )المستوى الثالث( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
جغر الجیمورفولوجیا التطبیقیة في الصحاري ٥٢٦

.المداریة
٣

٣ الجغرافیا الحیویة التطبیقیة جغر٥٢٧
٦المجموع

  :ران والسكانمسار جغرافیة العم

  )المستوى الثاني( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر الجغرافیا السلوكیة٥٣٠
٣جغر أسالیب متقدمة في التحلیل السكاني٥٣٥
٣جغر نظریات الموقع٥٣٧

٩المجموع

  )المستوى الثالث( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر مشكالت سكانیة٥٣٨
٣جغر جغرافیة الخدمات٥٣٩

٦المجموع

  :مسار جغرافیة التنمیة االقلیمیة

  )المستوى الثاني( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر نظریات التنمیة والتخطیط االقلیمي٥٤٤
٣جغر التحلیل الكمي في التنمیة االقلیمیة٥٤٥
٣جغر إستخدام االرض٥٤٦

٩المجموع

  

  



  )ستوى الثالثالم(

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر موضوع خاص في النقل والتسویق٥٤٨
٣جغر مشكالت في التنمیة االقلیمیة٥٤٩

٦المجموع

  :مسار الخرائط

  )المستوى الثاني(

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر االتصال الخرائطي٥٥٤
٣ الخرائطجغر التحلیل الكمي في٥٥٥
٣جغر تحضیر وتجھیز الخرائط٥٥٦

٩المجموع

  )المستوى الثالث( 

عدد الساعاتاسم المقرررقم المقرر
٣جغر موضوع خاص في تصمیم الخرائط٥٥٧
٣جغر مھارات فنیة متقدمة في الخرائط٥٥٨

٦المجموع

   وصف المقررات

          الفكر الجغرافي :  جغر٥١٧

قرر تطور الفكر الجغرافي في إطاریھ التاریخي والموضوعي مع التركیز على التحوالت الفكریة یناقش الم
الھامة وقضایا ھذا التحول ویدرس المقرر المدارس الفكریة في الجغرافیا والسیما تلك التي تطورت في أوروبا 

ات الحدیثة والمعاصرة في كما یناقش المقرر بشكل تفصیلي االتجاھ. في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
  .الفكر الجغرافي مع إبراز دور الجغرافیین المسلمین في ھذا المجال

  أسالیب متقدمة في التحلیل الجغرافي:  جغر٥١٨

وأنماطھ مع التركیز ) مثل المفاھیم المنظومیة والحتمیة واالحتمالیة ( یدرس المقرر مفاھیم التحلیل الجغرافي 
) مثل معدالت التغیر للظاھرات الجغرافیة والتوزیع والنمط (  التحلیل الجغرافي على نماذج مختارة من طرق

مثل سالسل ماركوف، ( التحلیل التمامي : ویدرس المقرر أنواع التحلیل الجغرافي الرئیسیة التي تشمل 
 ) autocorrelationمثل االرتباط التلقائي (وتحلیل التجانس ) والسالسل الزمنیة والتحلیلیة، وتحدید النطاقات

 كما  ).مثل تحلیل التباین األحادي والثنائي وتحلیل التمایز وتحلیل التجمع والتركز ( والتحلیل متعدد المتغیرات 
مثل التصنیف الجغرافي والمصفوفات ( یدرس المقرر أسالیب المقرر المكاني والزماني للظاھرات الجغرافیة 

ویدرس المقرر بعض األسالیب المتعلقة بالبرمجة الخطیة وغیر ). الجغرافیة وتحلیل المربعات واالنتشار 
  .الخطیة مركزًا على استخدام بعض الحزم والبرامج الحاسوبیة

  مشكالت في البحث المیداني :  جغر٥١٩

یناقش مشكالت محددة في البحث المیداني مركزًا على طبیعة القیاس وأدواتھ ومشكالت الظاھرات المقیسة 
  .ثًا في إحدى مشكالت البحث المیدانيویقدم الطالب بح



   مسار البیئة والموارد الطبیعیة )١(

  جغرافیة البیئة والموارد الطبیعیة:  جغر٥٢١

ویناقش المقرر أنواع . یدرس المقرر مفھوم البیئة ومضمونھا في ضوء أھم المدارس الفكریة القدیمة والحدیثة
رس المقرر الموارد الطبیعیة من حیث نوع الموارد وكمیاتھا البیئات بناء على أسس التصنیفات البیئیة كما ید

. وتوزیعھا وأثر الظروف الجغرافیة في استثمارھا مع األخذ في االعتبار دراسة أھم الدورات الحیرجیركیمیائیة
بیعیة ویدرس المقرر نماذج من بیئات متباینة في العالم مع االھتمام بنماذج في إدارة وتنمیة البیئة والموارد الط

  .ویعد الطالب بحثًا تطبیقیًا في البیئة المحلیة. مع التركیز على بیئات المملكة العربیة السعودیة

  التحلیل الكمي في البیئة والموارد:  جغر٥٢٣

یدرس المقرر األسالیب الكمیة المرتبطة بمجالي البیئة والموارد مركزًا على إبراز األھمیة التطبیقیة لھذه 
 المقرر التوزیع الطبیعي اللوغارتمي للموارد ویدرس التحوالت الریاضیة لھذا التوزیع وذلك األسالیب ویناقش

في ضوء بعض االختبارات غیر المعیاریة واختبارات إحصاء العینة ویدرس المقرر البیئة والموارد باستخدام 
ئطي والمعلوماتي بعض األسالیب الكمیة المتقدمة ذات العالقة مع ربط ذلك ببعض نظم التحلیل الخرا

واالستشعار من بعد كما یدرس المقرر أسالیب تحدید معامالت ثبات ونمر المجموعات البیئیة وتنزعھا وحملھا 
  .البیئي ونظم توازنھا وفترات رجوعھا

  دراسات متقدمة في المناخ:  جغر٥٢٤

اخ الغالف الجوي القریب من یتناول المقرر موضوعات متقدمة في المناخ باالعتماد على الدراسات المتعلقة بمن
سطح األرض أو البعید عنھ والعوامل المؤثرة فیھا وأنماط المظاھر المناخیة داخل المنطقة الواحدة كما یتناول 

المقرر بعض الخصائص الدینامیكیة للعناصر المناخیة ویناقش مدى ارتباط المناخ السطحي بالعلوي كما یتطرق 
  .ئیة والمترولوجیة وبرامج الحاسب اآلليالمقرر إلى بعض األسالیب اإلحصا

   الجیومورفولوجیا التطبیقیة في الصحارى المداریة : جغر٥٢٦

یدرس المقرر آثار العملیات الجیومولوجیة في الصحارى المداریة والرض الجیومولوجي الراھن لھذه 
یاه الجوفیة وإنشاء الطرق الصحارى وكیفیة االستفادة منھ في المجاالت التطبیقیة كالبحث عن المعادن والم

في النواحي الزراعیة وغیرھا ) PALEOSOLS(واختیار مواقع المطارات والسدود واستغالل الترب القدیمة 
كما یدرس المقرر نماذج في الجیومورفوجیا التطبیقیة من بیئات . مثل استخراج بعض المعادن المنقولة

  .لمحلیةالصحارى المداریة مع التركیز على البیئة ا

  الجغرافیا الحیویة التطبیقیة :  جغر ٥٧٢

یتناول المقرر موضوعات مختارة في مجال الجغرافیا الحیویة التطبیقیة آخذًا في االعتبار التحلیل والتقویم 
كما یدرس المقرر أنماط تكیف ھذه الكائنات مع البیئة . للعالقات بین الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة وبیئاتھا

طرق رصد ھذا لتكیف مع دراسة سبل المحافظة على بعض أنواع الكائنات وإبراز دور اإلنسان في ھذا و
  .ویكلف الطالب بإجراء حرث تطبیقیة في موضوعات المقرر. المجال

   مسار جغرافیة العمران والسكان )٢(

  الجغرافیا السلوكیة:  جغر٥٣٠

لیب والمتبعة في وصف وتحلیل وتفسیر السلوك المكانیة یبحث المقرر في المناھج والمدارس الفكریة واألسا
وعالقتھ بالبیئة المكانیة بما في ذلك عملیة اتخاذ القرارات المكانیة ودور السلوك الفردي والمحددات البیئیة فیھا 

وما یرتبط بھا من نماذج ریاضیة وإحصائیة ویكلف الطالب بإجراء بحوث میدانیة في المجاالت التطبیقیة 
  .رافیا السلوكیةللجغ



  أسالیب متقدمة في التحلیل السكاني :  جغر٥٣٥

یعنى المقرر بدراسة مصادر البیانات السلوكیة وأسالیب جمعھا مع التركیز على التعددات السكانیة كما یدرس 
یل المقرر بعض األسالیب المتقدمة في تقویم دقة البیانات وتوزیع السكان وتحلیل الحصریة وجداول الحیاة وتحل

ویقدم الطالب بحثًا . الرفیات وتحلیل النمو السكاني والتقدیرات السكانیة والتقدیرات السكانیة الشاملة والقطاعیة
  .تطبیقیًا مستخدمًا بعض األسالیب التي یدرسھا في المقرر

  نظریات الموقع :  جغر٥٣٧

تھا وصیغھا الریاضیة ومجاالت یدرس المقرر نظریات الموقع من حیث مفاھیمھا وبنیاتھا المنطقیة وافتراضا
تطبیقاتھا مثل نظریات الموقع الزراعي والصناعي والتجاري واألماكن المركزیة وكذلك اإلضافات الحدیثة إلى 

ھذه النظریات بما في ذلك االتجاھات السلوكیة كما یدرس المقرر السیاسات الحكومیة وغیرھا ودورھا في 
ات الموقع التي یعالجھا المقرر، ویختتم المقرر ببحث تطبیقي لنماذج من اختیار المواقع وتقییمھا في ضوء نظری

  .نظریات الموقع

  مشكالت سكانیة: جغر٥٣٨

یدرس المقرر بعضًا من المشكالت والقضایا السكانیة المعاصرة مع التركیز على إبراز العالقة بین السكان 
ویقدم .  أھم النظریات واألسالیب ذات العالقةوالتنمیة كما یدرس المقرر مشكالت السیاسات السكانیة موظفًا

  .الطالب بحثًا یتعلق بالمشكالت والقضایا السكانیة التي درسھا في المقرر

  جغرافیة الخدمات:  جغر٥٣٩

یدرس المقرر األسس والمفاھیم واألطر النظریة المتعلقة بمواقع الخدمات وأنواعھا وأعدادھا ومراتبھا ویتناول 
والنماذج الكمیة المستخدمة في وصف وتحلیل وتقویم األنماط المكانیة لتوزیع الخدمات المقرر األسالیب 

ویكلف الطالب بعمل بحرث تطبیقیة آخذین في االعتبار المفاھیم واألسالیب . والعوامل والعملیات المؤثرة فیھا
  .التي درست في المقرر

  مسار جغرافیة التنمیة اإلقلیمیة ) ٣( 

  تنمیة والتخطیط اإلقلیمينظریات ال:  جغر٥٤٤

یدرس المقرر نظریات ونماذج التنمیة والتخطیط اإلقلیمي من حیث مفاھیمھا وافتراضاتھا األساسیة وصیغھا 
الریاضیة ومجاالت تطبیقاتھا المیدانیة كنظریة تفاعل المركز والمحیط ونموذج التنمیة االستقطابیة وأقطاب 

یة ونموذج االنتشار الھرمي، كما یدرس المقرر بعض نظریات وأسالیب النمر ونموذج السببیة الدائریة التراكم
  .التخطیط اإلقلیمي المتقدمة كالتخطیطین الشامل والتراكمي

  التحلیل الكمي في التنمیة اإلقلیمیة:  جغر٥٤٥

عامل یدرس المقرر األسالیب اإلحصائیة والریاضیة المستخدمة في تحلیل أبعاد واتجاھات التنمیة اإلقلیمیة كم
المركز الموقعي والمضاعف االقتصادي وجداول المدخالت والمخرجات واإلسھام االقتصادي كما یدرس بعض 

ویركز . نماذج البرمجة الخطیة والتفاعالت المكانیة والنمر السكاني والسالسل الزمنیة ونماذج توقیع المواقع
  .طبیقیة والقراءة ألبحاث استخدمت ھذه األسالیبالمقرر على كیفیة استخدام ھذه األسالیب من خالل التمارین الت

  

  

  



  استخدام األرض:  جغر٥٤٦ 

یناقش المقرر المفاھیم والنظریات ذات العالقة باستخدام األرض ویدرس األسالیب المتعلقة بجمع بیانات 
اة، التحلیل النمذجة، المحاك(كما یدرس المقرر عملیات تحلیل البیانات واالتصال المعلوماتي . استخدام األرض

ویناقش المقرر السیاسات والنظم العامة المؤثرة في صناعة ). اإلحصائي والكارتوجرافي وما إلى ذلك 
القرارات ذات الصلة باستخدام األرض ویقدم الطالب بحثًا تطبیقیًا آخذًا في االعتبار ما درسھ في المقرر إضافة 

  . الستخدام األرضإلى أسس التعمیم البحثي المتعلقة بالتحلیل المكاني

  موضوع خاص في النقل والتسویق:  جغر ٥٤٨

یتم اختیار موضوع تطبیقي محدد في مجال النقل والتسویق في المستویات العالمیة أو الوطنیة أو اإلقلیمیة أو 
  .المحلیة ویقدم الطالب بحثًا تطبیقیًا في إحدى القضایا التي درست في المقرر

  نمیة اإلقلیمیةمشكالت في الت:  جغر    ٥٤٩ 

اختیار االستراتیجیة والتقنیة المالمة للتنمیة اإلقلیمیة : یناقش المقرر عددًا من قضایا التنمیة اإلقلیمیة مثل 
نقص الموارد وندرة القوى العاملة المدربة والبطالة واالزدحام والتخلخل السكاني مع التركیز : ومشكالتھا مثل 

كما یركز المقرر على عالقة ھذه القضایا والمشكالت . ي التنمیة اإلقلیمیةعلى دور القطاعین العام والخاص ف
بالجوانب النظریة واألبعاد التطبیقیة للعملیة التنمیة وتجارب الدول المتقدمة والنامیة في كیفیة التعامل مع 

  .القضایا والمشكالت التنمویة

  مسار الخرائط ) ٤( 

  االتصال الخرائطي:  جغر٥٥٤

كما یدرس المقرر نظام االتصال . االتصال ومفاھیمھ ونماذجھ والعالقة بینھ وبین اإلدراكیدرس المقرر
ویتناول المقرر أسس اإلدراك البصري في االتصال . الخرائطي وأدواتھ مثل التلوین والترمیز والكتابة

والتذكر والتفسیر مع الخرائطي مثل الضوء ونظم األلوان وحركات العین واستقبال البیانات البصریة واالختیار 
  .التركیز على نماذج تطبیقیة في ھذا المجال

   التحلیل الكمي في الخرائط : جغر٥٥٥ 

یدرس المقرر التحلیل الكمي للبیانات المراد تمثیلھا على الخریطة بناء على ارتباطھما المكاني والخطي 
كما یدرس المقرر . وأسالیب تبسیطھاوالمساحي والحجمي وأنواع البیانات االحصائیة المستخدمة في الخرائط

مفھوم معالجة البیانات اإلحصائیة في ضوء عملیات التعمیم المختلفة للخریطة وضوابطھا والممثلة في محدودیة 
  .مقیاس الرسم وحجم وشكل الخریطة المسافة والتوجیھ والمكان والھدف المطلوب من بناء الخریطة

  تحضیر وتجھیز الخرائط:  جغر٥٥٦ 

المقرر كیفیة جمع المعلومات من مصادرھا ومعالجتھا بالطرق الخرائطیة وأسس اختیار خریطة األساس یدرس 
المناسبة وأسالیب الترمیز ویدرس الطالب على كیفیة تحضیر مسودة الخریطة وإجراء عملیات التجمیع 

 تجھیز الخریطة كما یدرب الطالب على كیفیة. والتعمیم والتوازن لعناصر الخریطة على خریطة األساس
النھائیة عن طریق الرسم الیدوي بأقالم التعبیر على لوحات المبكر وإدخال الكتابة والتلوین للحصول على 

  .الخارطة النھائیة

  موضوع خاص في تصمیم الخرائط وإنتاجھا:  جغر ٥٥٧ 

المختلفة من الخرائط یتم اختیار موضوع محدد في الجغرافیا لتصمیم وإنتاج خریطة مالئمة باستخدام األنواع 
ویتم .المصدریة والبیانات والمعلومات الالزمة للحصول على السلبیة النھائیة للخریطة الخاصة بھذا الموضوع

  .استخدام األدوات واألجھزة وآالت التصویر المتعلقة بإنتاج الخریطة بما یحقق الھدف من الموضوع المختار



  مھارات فنیة متقدمة في الخرائط: جغر ٥٥٨ 

ینمي المقرر مھارات فنیة وقدرات ذاتیة متقدمة تشمل استخدام أدوات الرسم وطرق مزج وخلط األلوان وكتابة 
  .الخط ویكلف الطالب بانجاز مشروعات تطبیقیة بما یتفق ومجال المقرر


