
اسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

20677(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم20662(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم

20678مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ20666مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ

21782التحرير الكتابي101عرب21782التحرير الكتابي101عرب

20676مبادئ الرياضياتت100ريض20659مبادئ الرياضياتت100ريض

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج(2)اللغة اإلنجليزية102إنج

23453مدخل إلى علم الجغرافيا101جغر23620مدخل إلى علم الجغرافيا101جغر

23447مدخل إلى علم المساحة والخرائط141جغر23444مدخل إلى علم المساحة والخرائط141جغر

اسم المقررالمقرراسم المقررالمقرر

24975(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم20685(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم

20686مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ20682مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ

25294التحرير الكتابي101عرب21782التحرير الكتابي101عرب

23478مبادئ الرياضياتت100ريض20679مبادئ الرياضياتت100ريض

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج(2)اللغة اإلنجليزية102إنج

25055مدخل إلى علم الجغرافيا101جغر23468مدخل إلى علم الجغرافيا101جغر

25056مدخل إلى علم المساحة والخرائط141جغر23416مدخل إلى علم المساحة والخرائط141جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21769(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم25675الجغرافيا السياسيه436جغر

20503جغرافيةالطقس والمناخ211جغر

20488جغرافية السكان231جغر

20481جرافيا اقتصادية232جغر

20500مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية251جغر

22464التاريخ الوطنيت201ترخ

مقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

21774التدريبات اللغوية202عرب21774التدريبات اللغوية202عرب

22953جغرافيةالمملكة العربيةالسعودية202جغر20520جغرافيةالمملكة العربيةالسعودية202جغر

22934طرق ومناهج البحث الجغرافي203جغر22925طرق ومناهج البحث الجغرافي203جغر

22948جيمورفولوجيا212جغر20508جيمورفولوجيا212جغر

22970الجغرافيا الحيوية213جغر22917الجغرافيا الحيوية213جغر

22944خرائط التوزيعات242جغر20517خرائط التوزيعات242جغر

22931مقدمةفي االستشعارعن بعد252جغر22896مقدمةفي االستشعارعن بعد252جغر

مقرر حرمقرر حر

 G31 G31 قديم

G41 G42 
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G21G22

G23G24



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22415(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم21774التدريبات اللغوية202عرب

25908تطور الفكر الجغرافيت304جغر25408جغرافيةالمملكة العربيةالسعودية202جغر

25661األساليب اإلحصائية في الجغرافيا402جغر25398طرق ومناهج البحث الجغرافي203جغر

23160اساسيات قواعد البياناتت320نال25401جيمورفولوجيا212جغر

23053اسس علم البئية312جغر25413الجغرافيا الحيوية213جغر

23080قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر25389خرائط التوزيعات242جغر

25391مقدمةفي االستشعارعن بعد252جغر

مقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

23080قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر23080قراءات جغرافية باللغةاإلنجليزية303جغر

22982(متقدم)نظم المعلومات الجغرافية 353جغر23053اسس علم البئية312جغر

22608تصميم قواعد البيانات الجغرافية355جغر23096جغرافية االراضي الجافة315جغر

22838االستشعار عن بعد متقدم351جغر23065المحميات الطبيعية314جغر

22998المساحة واألنظمة العالمية لتحديد المواقع344جغر23034جغرافية العمران 333جغر

22994جغرافية العالم اإلسالمي326جغر23043جغرافية السياحة332جغر

25461النظم األحيائية325جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

23153الموارد المائية316جغر23116جغرافية التربة311جغر

23126المناخ التطبيقي313جغر22982(متقدم)نظم المعلومات الجغرافية 353جغر

23116جغرافية التربة311جغر23034جغرافية العمران 333جغر

23132جغرافية األخطارالطبيعية310جغر23126المناخ التطبيقي313جغر

23137االستدامة البئية318جغر22838االستشعار عن بعد متقدم351جغر

23160اساسيات قواعد البياناتت320نال23153الموارد المائية316جغر

23148جغرافية التنمية الزراعية331جغر22998المساحة واألنظمة العالمية لتحديد المواقع344جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25597(4)الثقافة اإلسالمية404سلم23022التحليل المكاني في نظم المعلوماتالجغرافية354جغر

22807النظريات والنماذجت404جغر23025نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الحضري357جغر

22808تطبيقات االستشعار عن بعد متقدمت464جغر23030االستشعار عن بعد في الدراسات المائية350جغر

25672طرق الدراسية الحقلية401جغر23026االستشعار عن بعد في البئية358جغر

23096جغرافية الراضي الجافة315جغر23031الجوماتكس التطبيقي345جغر

23132جغرافية األخطارالطبيعية310جغر

23022التحليل المكاني في نظم المعلوماتالجغرافية354جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22415(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم22415(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم

25555مشروع التخرج468جغر25557مشروع التخرج467جغر

S61 قديم  مسارنظم المعلومات  G71

 مسارنظم المعلومات S71 المسارالبئي E73 دمج عدا مشروع  

G43   قديم  G51

S51 مسارنظم المعلومات E51  المسارالبئي 

المسارالبئي G61 E61 قديم 



25536جغرافية النقل والمواصالت437جغر25534الجيمورفلوجيا التطبيقية417جغر

25553نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات458جغر25536جغرافية النقل والمواصالت437جغر

25554التطبيقات  الذكية في نظم المعلومات الجغرافية451جغر25537التخطيط اإلقليمي435جغر

25532تصميم الخرائط وقراءتها443جغر25532تصميم الخرائط وقراءتها443جغر

25527حماية البئية الطبيعية في المملكة418جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22415(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم22415(3)الثقافة اإلسالمية 303سلم

25561مشروع التخرج468جغر25559مشروع التخرج468جغر

25536جغرافية النقل والمواصالت437جغر25536جغرافية النقل والمواصالت437جغر

25553نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات458جغر25553نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات458جغر

25554التطبيقات  الذكية في نظم المعلومات الجغرافية451جغر25554التطبيقات  الذكية في نظم المعلومات الجغرافية451جغر

25532تصميم الخرائط وقراءتها443جغر25532تصميم الخرائط وقراءتها443جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

425597الثقافة اإلسالمية404سلم425597الثقافة اإلسالمية404سلم

25675الجغرافيا السياسية436جغر25672طرق الدراسة الحقلية401جغر

25661االساليب االحصائية في الجغرافيا402جغر25675الجغرافيا السياسية436جغر

25562جغرافية الخدمات439جغر25661االساليب االحصائية في الجغرافيا402جغر

25578جغرافية المدن الكبرى438جغر25562جغرافية الخدمات439جغر

25568جغرافية الصحة433جغر25568جغرافية الصحة433جغر

مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبار

E81 المسارالبئيS81 مسارنظم المعلومات 

 مسارنظم المعلومات S73 دمج عدا مشروع   مسارنظم المعلومات S72 دمج عدا مشروع  
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