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 اخلطة الدراسية قسم إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحي

األوىل املشرتكة( )السنةالفصل األول   
سابقمتطلب  اسم املقرر رمز املقرر  الساعات متطلب مصاحب 

جنم 140  6   لغة اجنليزية 
هنج 140  3   مهارات جامعية 
احص 140  3   مقدمة يف اإلحصاء 

تقن 140  3   مهارات احلاسب 
فجب 150  1   اللياقة والثقافة الصحية 

 16 جمموع الساعات
 

 املستوى الثاين
متطلب  متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

 مصاحب
 الساعات

عرب 140  2   مهارات كتابية 
سيح 104  3   املدخل إىل السياحة والفندقة 
ترث 206  3   مقدمة يف إدارة موارد الرتاث 
ترث 207  3   مقدمة يف اإلرشاد السياحي 
ترث 140 (1عملي +نظري 3 )4   مقدمة يف احلفاظ على الرتاث وصيانته   

 15 جمموع الساعات
 

 املستوى الثالث
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سلم 107  2   أخالقيات املهنة 
ترث 141  3   مقدمة يف إدارة أعمال الرتاث 
سيح 210  3   السياحة واجملتمع 
ترث 240  3   إدارة اجلودة يف الرتاث 
ترث 212  3   السياحة الرتاثية 
ترث 241  3   إدارة الرتاث الطبيعي 

 17 جمموع الساعات 
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 املستوى الرابع
متطلب  متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

 مصاحب
 الساعات

أثر 213  2   نشأة الكتابة وتطورها 
ترث 242 ترث 206 ختطيط وهتيئة مواقع الرتاث    3 
ترث 215  3   مقدمة يف إدارة املوارد البشرية 
أثر 220  3   مقدمة يف آثار اجلزيرة العربية 
ترث 243 ترث 206 احلرف والصناعات التقليدية    3 

 14 جمموع الساعات
 

 املستوى اخلامس
متطلب  اسم املقرر رمز املقرر

 سابق
 الساعات متطلب مصاحب

ترث 306  3   الرتاث العمراين التقليدي 
ترث 307  3   مقدمة يف علم املتاحف 
ترث 308  3   إدارة املهرجانات والفعاليات الرتاثية 
ترث 309  3   ريادة األعمال الرتاثية 
ترث 310 ترث 206 تقنيات يف عرض الرتاث  (1نظري+ عملي 3) 4    

 16 جمموع الساعات
 

 

 

 

 

 

 



     DR AFANDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 | P a g e  
 

 مسار إدارة موارد الرتاث

 املستوى السادس   
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

ترث 251  2   اقتصاديات الرتاث 
ترث 311 املناهج والنظريات يف إدارة  

 الرتاث
  2 

ترث 312  2   تسويق الرتاث 
ترث 313  3   تسجيل وتوثيق الرتاث 
ترث 314  2   املتحف واجملتمع 
ترث 355  3   قضايا معاصرة يف إدارة الرتاث 

 14 جمموع الساعات
 

 املستوى السابع 
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

ترث 401  2   إدارة الرتاث العمراين 
ترث 406 إدارة الفولكلور والرتاث غري  

 املادي
  2 

ترث 421 ترث 307 إدارة املتاحف    3 
ترث 422  3   منظمات وأنظمة الرتاث 
ترث 423  2   الرتاث والتنمية 
ترث 424  3   إدارة احلرف والصناعات التقليدية 
ترث 451 تصميم املعارض والعروض  

 املتحفية
  3 

 18  جمموع الساعات
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 املستوى الثامن 
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

ترث 435  10   تطبيق عملي يف إدارة الرتاث 
ترث 436  2   مشروع حبث 

 12  جمموع الساعات
 

 المقررات اإلختيارية

 ساعة  128 انهائهاعدد الساعات المطلوب 

المقررات 

  ةاالختياري

 ساعات  6

 سلم  100

دراسات 

في السيرة 

 النبوية

 سلم  101

أصول 

الثقافة 

 االسالمية

 سلم  102

األسرة في 

 االسالم

 سلم  103

النظام 

االقتصادي في 

 اإلسالم

 سلم  104

النظام 

الساسي 

 في اإلسالم

105 

 سلم 

حقوق 

 اإلنسان

106 

 سلم 

الفقه 

 الطبي

108 

 سلم 

قضايا 

 معاصرة

 سلم  109

المرآة ودورها 

 التنموي 
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 :اإلرشاد السياحي: مسار ثانيا  

األوىل املشرتكة( )السنةالفصل األول   
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

جنم 140  6   لغة اجنليزية 
هنج 140  3   مهارات جامعية 
احص 140  3   مقدمة يف اإلحصاء 

تقن 140  3   مهارات احلاسب 
فجب 150  1   اللياقة والثقافة الصحية 

 16 جمموع الساعات
 

 املستوى الثاين
متطلب  اسم املقرر رمز املقرر

 سابق
 الساعات متطلب مصاحب

عرب 140  2   مهارات كتابية 
سيح 104 السياحة والفندقةاملدخل إىل      3 
ترث 206  3   مقدمة يف إدارة موارد الرتاث 
ترث 207  3   مقدمة يف اإلرشاد السياحي 
ترث 140 مقدمة يف احلفاظ على الرتاث  

 وصيانته
نظري+  3) 4  

(1عملي  
 15 جمموع الساعات
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 املستوى الثالث
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سلم 107  2   أخالقيات املهنة 
ترث 141  3   مقدمة يف إدارة أعمال الرتاث 
سيح 210  3   السياحة واجملتمع 
ترث 240  3   إدارة اجلودة يف الرتاث 
ترث 212  3   السياحة الرتاثية 
ترث 241  3   إدارة الرتاث الطبيعي 

 17 جمموع الساعات 
 

 املستوى الرابع
متطلب  متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

 مصاحب
 الساعات

أثر 213  2   نشأة الكتابة وتطورها 
ترث 242 ترث 206 ختطيط وهتيئة مواقع الرتاث    3 
ترث 215  3   مقدمة يف إدارة املوارد البشرية 
أثر 220  3   مقدمة يف آثار اجلزيرة العربية 
ترث 243 ترث 206 احلرف والصناعات التقليدية    3 

 14 جمموع الساعات
 

 املستوى اخلامس
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

ترث 306  3   الرتاث العمراين التقليدي 
ترث 307  3   مقدمة يف علم املتاحف 
ترث 308 إدارة املهرجانات والفعاليات  

 الرتاثية
  3 

ترث 309  3   ريادة األعمال الرتاثية 
ترث 310 ترث 206 تقنيات يف عرض الرتاث  (1نظري+ عملي 3) 4    

 16 جمموع الساعات
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 املستوى السادس
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 205  3   األمناط السياحية 
ترث 315 موضوعات يف التاريخ احلضاري  

 واالجتماعي
  3 

ترث 316  2   حبوث يف اإلرشاد السياحي 
ترث 317  3   إدارة اجملموعات السياحية 
ترث 318 ترث207 سيكولوجية السائح    2 
ترث 332 نصوص متخصصة باإلجنليزية يف  

 االرشاد السياحي
ترث207   3 

 16 جمموع الساعات
 

 املستوى السابع 
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 402  3   إدارة الرتويج السياحي 
سيح 408  3   تصميم وإدارة الربامج السياحية 
ترث 425 أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع  

 ومتاحف(
ترث332   3 

ترث 426 ترث317 إدارة خدمات احلج والعمرة    2 
ترث 427 ترث 207 تأهيل املرشد السياحي    3 
ترث 375  2   قضايا معاصرة يف اإلرشاد السياحي 

 16  جمموع الساعات
 

  الثامن املستوى
  الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

ترث 437 ترث 425 تطبيق عملي يف اإلرشاد السياحي    10 
ترث 438  2   مشروع حبث 

 12  جمموع الساعات
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 المقررات اإلختيارية

 ساعة  128 عدد الساعات المطلوب انهائها

المقررات 

  ةاالختياري

 ساعات  6

 سلم  100

دراسات 

في السيرة 

 النبوية

 سلم  101

أصول 

الثقافة 

 االسالمية

 سلم  102

األسرة في 

 االسالم

 سلم  103

النظام 

االقتصادي في 

 اإلسالم

 سلم  104

النظام 

الساسي 

 في اإلسالم

105 

 سلم 

حقوق 

 اإلنسان

106 

 سلم 

الفقه 

 الطبي

108 

 سلم 

قضايا 

 معاصرة

 سلم  109

ورها المرآة ود

 التنموي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


