
 لدرجة الماجستير االنتقالية الخطة الدراسية
 في الجغرافيا
 ()مسار الرسالة

4102/4102 
 

قاننن   )ماجسنننتير رسنننالة( يمكنننل لبطبانننة المقاننناليل  بنننا الخطنننة الدراسنننية القديمنننة
االنتقننا  لبخطننة الجدينندا  بننا النقننا المرفنن ه قيننم تدتاننر ةنن   المننااد مكافنن ا  4102/4102

 قديمة.لبمااد الماجادا في الخطة ال
 ( ساعة كما يلي:11مواد إجبارية ). 1

 رقم المادا
 القديم

 الجديد اسم المادا الجديد رقم المادا القديم اسم المادا

 التخطيط السياحي 8034032 تقنيات كارتوجرافية 3274012

 الوناخ الوتقذم 8034038 المناخ 3274031
 التخطيط الحضري 8034030 التحليل الحضري 3274020

 هنهجية البحث في الجغرافيا 3224032 منهجية البحث في الجغرافيا 3274037

 نظن الوعلىهات الجغرافية والخرائط اآللية 8034030 نظم المعلومات الجغرافية 3274032
 التنظين الوكاني لألنشطة االقتصادية 8034034 جغرافيا اقتصادية تطبيقية 3274004

 
 تمدا يتم اختيارةا مما يبي :( سا ات مد2. مااد اختيارية : )4

 رقم المادا
 القديم

 الجديد اسم المادا الجديد رقم المادا القديم اسم المادا

 والعولمة الجغرافيا 8034032 قراءات جغرافية نقدية 3274037

 التصحر 3274033 التصحر 3274033

 التحليل الديموغرافي 8034030 تنمية الموارد البشرية 3274033

 المائيةإدارة الموارد  8034008 إدارة الموارد الطبيعية 3274007

 العوليات الجيىهىرفىلىجية 3224002 العمليات الجيومورفولوجية 3274002

 مشكالت بيئية 8034003 تقييم اآلثار البيئية 7374073

 تخطيط استعماالت األراضي 8034000 تطبيقات في التخطيط اإلقليمي 3274040

 (.3274022( ساعات معتمدة ورقمها )2).رسالة جامعية 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لدرجة الماجستير االنتقالية الخطة الدراسية
 في الجغرافيا
 ()مسار الشام 

4102/4102 
 

قاننن   (الشنننام )ماجسنننتير  يمكنننل لبطبانننة المقاننناليل  بنننا الخطنننة الدراسنننية القديمنننة .0
االنتقنا  لبخطنة الجدينندا  بنا النقننا المرفن ه قينم تدتاننر ةن   المننااد  4102/4102

 مكاف ا لبمااد الماجادا في الخطة القديمة.

 

 ( سا ة كما يبي:42مااد إجاارية ) .4
 الجديد اسم المادا الجديد رقم المادا اسم المادا رقم المادا

 ياحيالتخطيط الس 8034032 تقنيات كارتوجرافية 3274012

 الوناخ الوتقذم 8034038 المناخ 3274031
 التخطيط الحضري 8034030 التحليل الحضري 3274020

 هنهجية البحث في الجغرافيا 3224032 منهجية البحث في الجغرافيا 3274037

نظن الوعلىهات الجغرافية والخرائط  8034030 نظم المعلومات الجغرافية 3274032

 اآللية

 التنظين الوكاني لألنشطة االقتصادية 8034034 ا اقتصادية تطبيقيةجغرافي 3274004

 المائيةإدارة الموارد  8034008 دارة الموارد الطبيعيةإ 3274007

 العوليات الجيىهىرفىلىجية 3224002 العمليات الجيومورفولوجية 3274002
 ( سا ات مدتمدا يتم اختيارةا مما يبي:9مااد اختيارية : ) .2
 

 الجديد اسم المادا الجديد رقم المادا اسم المادا دارقم الما

 والعولمة الجغرافيا 8034032 قراءات جغرافية نقدية 3274037

 التصحر 3274033 التصحر 3274033

 التحليل الديموغرافي 8034030 تنمية الموارد البشرية 3274033

 مشكالت بيئية 8034003 تقييم اآلثار البيئية 7374073

 تخطيط استعواالت األراضي 8034000 تطبيقات في التخطيط اإلقليمي 3274040

 (.4312897امتقال شام :) .3
 

 


