
الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10366مهارات القراءة والفهم واإللقاءت103عرب11559مهارات القراءة والفهم واإللقاءت103عرب

1اللغة اإلنجليزية101إنج1اللغة اإلنجليزية101إنج

111491الثقافة اإلسالمية101سلم111491الثقافة اإلسالمية101سلم

10362الوعي المعلوماتيت101مكم10362الوعي المعلوماتيت101مكم

10370مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال10363مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

13451مهارات التفكير والتعلمت100نفس15326مهارات التفكير والتعلمت100نفس

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

15410مهارات القراءة والفهم واإللقاءت103عرب11659مهارات القراءة والفهم واإللقاءت103عرب

1اللغة اإلنجليزية101إنج1اللغة اإلنجليزية101إنج

111491الثقافة اإلسالمية101سلم111491الثقافة اإلسالمية101سلم

10362الوعي المعلوماتيت101مكم10362الوعي المعلوماتيت101مكم

15372مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال11637مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

15389مهارات التفكير والتعلمت100نفس13452مهارات التفكير والتعلمت100نفس

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

15507(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم13450مهارات القراءة والفهم واإللقاءت103عرب

13476مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ1اللغة اإلنجليزية101إنج

11497التحرير الكتابي101عرب111491الثقافة اإلسالمية101سلم

15496مبادئ الرياضياتت100ريض10362الوعي المعلوماتيت101مكم

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج13446مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

14468مدخل إلى علم الجغرافيا101جغر15451مهارات التفكير والتعلمت100نفس

13475مدخل إلى علم المساحة والخرائط141جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

11495(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم11495(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم

13553جغرافيةالطقس والمناخ211جغر13478جغرافيةالطقس والمناخ211جغر

13528جغرافية السكان231جغر13524جغرافية السكان231جغر

13570جرافيا اقتصادية232جغر13525جرافيا اقتصادية232جغر

13527مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية251جغر13477مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية251جغر

13249التاريخ الوطنيت201ترخ12993التاريخ الوطنيت201ترخ

G15G21

G31 G32 

1443                                 األرقام المرجعية لكلية اآلداب  الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

الجغرافيا                                                                      قسم

G11G12

G13G14



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

11495(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم11495(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم

13575جغرافيةالطقس والمناخ211جغر13571جغرافيةالطقس والمناخ211جغر

13530جغرافية السكان231جغر13529جغرافية السكان231جغر

13574جرافيا اقتصادية232جغر13572جرافيا اقتصادية232جغر

13545مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية251جغر13542مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية251جغر

12603التاريخ الوطنيت201ترخ13248التاريخ الوطنيت201ترخ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13628قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر13289التدريبات اللغوية202عرب

13629اسس علم البئية312جغر13577جغرافيةالمملكة العربيةالسعودية202جغر

13630جغرافية االراضي الجافة315جغر13578طرق ومناهج البحث الجغرافي203جغر

13631المحميات الطبيعية314جغر13579جيمورفولوجيا212جغر

13632جغرافية العمران 333جغر13580الجغرافيا الحيوية213جغر

13633جغرافية السياحة332جغر13583خرائط التوزيعات242جغر

13634النظم األحيائية325جغر13588مقدمةفي االستشعارعن بعد252جغر

15722الثقافة البئية325جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13635قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر15742قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر

13694(متقدم)نظم المعلومات الجغرافية 353جغر15784اسس علم البئية312جغر

13690تصميم قواعد البيانات الجغرافية355جغر15790جغرافية االراضي الجافة315جغر

13701االستشعار عن بعد متقدم351جغر15786المحميات الطبيعية314جغر

13704المساحة واألنظمة العالمية لتحديد المواقع344جغر15788جغرافية العمران 333جغر

13706جغرافية العالم اإلسالمي326جغر15728جغرافية السياحة332جغر

13634النظم األحيائية325جغر

15722الثقافة البئية325جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13717الموارد المائية316جغر13635قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر

13726المناخ التطبيقي313جغر15853(متقدم)نظم المعلومات الجغرافية 353جغر

13728جغرافية التربة311جغر15838تصميم قواعد البيانات الجغرافية355جغر

13730جغرافية األخطارالطبيعية310جغر1585االستشعار عن بعد متقدم351جغر

13732االستدامة البئية318جغر13704المساحة واألنظمة العالمية لتحديد المواقع344جغر

13710اساسيات قواعد البياناتت320نال13706جغرافية العالم اإلسالمي326جغر

13731جغرافية التنمية الزراعية331جغر

G41  المسارالبئي  E51

S51 مسارنظم المعلومات E52  المسارالبئي 

المسارالبئي S52E61 مسارنظم المعلومات 

G33 G34 



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12226(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم13734التحليل المكاني في نظم المعلوماتالجغرافية354جغر

13776مشروع التخرج467جغر13738نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري357جغر

13850الجيمورفلوجيا التطبيقية417جغر13739االستشعار عن بعد في الدراسات المائية350جغر

13851جغرافية النقل والمواصالت437جغر13740االستشعار عن بعد في البئية358جغر

13852التخطيط اإلقليمي435جغر13741الجوماتكس التطبيقي345جغر

13853تصميم الخرائط وقراءتها443جغر

13758حماية البئية الطبيعية في المملكة418جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

16130(3)الثقافة اإلسالمية 303سلمE7213777مشروع التخرج467جغر

13783مشروع التخرج468جغرE7313778مشروع التخرج467جغر

16041جغرافية النقل والمواصالت437جغرE7416001مشروع التخرج467جغر

13855نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات458جغر

13856التطبيقات  الذكية في نظم المعلومات الجغرافية451جغر

16035تصميم الخرائط وقراءتها443جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

16062جغرافيه الخدمات439جغر16062جغرافيه الخدمات439جغر

16070جغرافيه الصحه433جغر16070جغرافيه الصحه433جغر

10776الجغرافيه السياسيه436جغر15925طرق الدراسه الحقليه401جغر

16078جغرافيه المدن الكبرى438جغر 10776الجغرافيه السياسيه436جغر

11645الثقافه االسالميه404سلم11945الثقافه االسالميه404سلم

16057االساليب االحصائيه402جغر16057االساليب االحصائيه402جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10785االساليب االحصائيهجغر10776402الجغرافيا السياسيهجغر436

13629اسس علم البئية312جغر

13628قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغرمقرر اختياري

13708تطور الفكر304جغرمقرر ليس له اختبار

312226ثقافه اسالميه 303سلم

13710اساسيلت قواعد البياناتت320نال

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12748تطبيقات نظم المعلومات الجغرافيةت456جغر11945(4)الثقافة اإلسالمية404سلم

12780التدريب التعاونيت476جغر11935النظريات والنماذجت404جغر

12775تقييم االثار البئيةت423جغر11907تطبيقات االستشعار عن بعد متقدمت464جغر

12787حلقة بحث تخصصيةت475جغر15925طرق الدراسية الحقليةت474جغر

12801مشروع التخرجت477جغر15790جغرافية الراضي الجافة315جغر

13732االستدامة البئية318جغر13730جغرافية األخطارالطبيعية310جغر

13758حماية البيئية الطبيعية في المملكة418جغر13734التحليل المكاني في نظم المعلوماتالجغرافية354جغر

 G51قديم G31 قديم

G81 قديم G71 قديم

S61 مسارنظم المعلومات E71 المسارالبئي

 مسارنظم المعلومات S71مشروع تخرج  المسارالبئي

E81 المسارالبئيS81 مسارنظم المعلومات 


