كلية السياحة واآلثار
قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

البرامج التدريبية لطالب القسم
إعداد
د /بكر بن محمد برناوي

د /عبد اللطيف حسن أفندي

رئيس قسم إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحى

منسق التدريب ومقرر جلنة اجلودة

التدريب دوره وأهميته
مقدمة
منذ إنشاء القسم كانت توجهاته تعكس احلرص على إعداد الطالب لسوق العمل يف جمال إدارة موارد الرتاث ،وجمال واإلرشاد
السياحي ،وذلك حلاجة اململكة إىل خرجيني مؤهلني يف جماالت السياحة املختلفة .وسعيا من القسم لتحقيق أهدافه شرع فور إنشائه
بإعداد خطته االسرتاتيجية واليت تتمشى مع توجه الكلية واليت تصب الحقا يف توجهات اجلامعة لوضع خطة اسرتاتيجية فقد حرص
على أن تتضمن هذه اخلطة إعداد طالب القسم علمياً ومهنيا مبا يسهم يف تنمية معارفهم ومهاراهتم املهنية.
أهمية التدريب:
تكمن أمهية التدريب يف اإلسهام الفعال يف إكساب الطالب اخلربة العملية (امليدانية) اليت تعزز من املعارف والعلوم النظرية اليت
اكتسبوها يف قاعات الدرس ،والتعرف على متطلبات سوق العمل يف هذا اجملال ،والعمل بروح الفريق والقدرة على التخطيط ورسم
التوجهات ،وإكساب الطالب املهارات التطبيقية املهنية والفنية لتهيئتهم لسوق العمل بعد التخرج.
ولعل الفوائد التي تعود على الطالب من ممارسة التدريب المقترن بالتعلم متعددة منها:
 اكتساب اخلربة والثقة ،حيث أن الدراسة النظرية للتخصص شيء ،يف حني أن تلك املعرفة يف بيئة عمل حقيقية أمر خمتلفمتاماً.
عمل دائم فالعديد من الشركات تستخدم برامج التدريب الداخلي كأداةٍ
 إمكانية أن تتحول فرتة التدريب املؤقت إىل ٍللتوظيف واالختيار من بني أفضل املتدربني فكلما اقتنع مسئولو الشركة بقدرات الطالب والتزامه املهين خالل فرتة التدريب
كلما زادت فرص تقدمي عرض عمل دائم.
 مينح التدريب الطالب الفرصة ملمارسة املهارات بطريقة تطبيقية على أرض الواقع. اكتساب خربات عمل حقيقية تضاف إىل السرية الذاتية للطالب املتدربني. يتيح العمل مع زمالء املهنة يتيح الفرصة لبناء شبكة من العالقات تفيد كثرياً يف احلصول على املشورة واملعلومات عن فرصعمل جديدة.
 -حتديد االجتاه املهين للطالب واكتشاف ما يتوافق مع قدراته؛ مما مينحه فرصة للنظر يف جماالت أخرى الكتشاف ما يناسبه.
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أهداف التدريب:
تدريب الطالب على املهارات املهنية اجليدة يف عمليات إدارة موارد الرتاث ،واإلرشاد السياحي ،وتطبيق املعارف والعلوم يف جمال
إدارة موارد الرتاث ،واإلرشاد السياحي وفق األسس العلمية واملنهجية ،وإكساب املتدربني مهارات القدرة على حتمل املسئولية
والتقيد باملواعيد ،مع هتيئة طالب القسم لسوق العمل فور خترجهم.
كذلك يهدف التدريب إىل تعريف الطالب مبجاالت العمل لدى املؤسسات املختلفة الداخلية واخلارجية مبا مينحهم الفرصة
الختيار اجلهة اليت سيعملون فيها بعد خترجهم ،وتعريف املؤسسات العامة واخلاصة بالكفاءات البشرية املتوقع دخوهلا سوق
العمل ،مع دمج طالب القسم يف بيئة سوق العمل الذي يتوقع توظيفهم فيه بعد التخرج؛ مبا يتيح للطالب التدريب التطبيقي
على مهارات العمل ،وحتمل املسئولية  ،والتقيد بامل واعيد  ،وكذلك السعي لتحقيق الت وافق بني خمرجات الفسم
ومتطلبات سوق العمل.

مجاالت التدريب:
تتعدد جماالت التدريب لطالب القسم منها :حصر وحتديد وتوثيق م واقع ومعامل اجلذب السياحي الثقايف
والطبيعي  ،وختطيط وهتيئة م واقع ال رتاث الثقايف والطبيعى  ،وإدارة م واقع ومعامل املمتلكات الثقافية ( ال رتاثية،
والتارخيية ،واألثرية )  ،وإدارة املتاحف وتصميم العروض املتحفية ( املتحف الوطىن بالرياض واملتاحف األخري ).
ومن جماالت التدريب تسجيل وتوثيق املعامل وامل وارد ال رتاثية كم واقع ال رتاث العم راىن التقليدي ( الرفع املساحي
واهلندسي )  ،واإلرشاد السياحى يف امل واقع السياحية كاملتاحف وامل واقع اآلثرية وال رتاثية  ،وتصميم وتنفيذ ب رامج
سياحية  ،وإدارة اجملموعات السياحية والزوار  ،ومها رات وأساليب اإلرشاد السياحى بصفة عامة  ،وإدارة احلرف
والصناعات التقليدية.

أنواع التدريب:
تتنوع أشكال التدريب املتبعة يف القسم وفقاً لآليت:
 التدريب والتعلم التطبيقي التدريب الصيفى. التدريب اإلثرائي. -الزيارات امليدانية.
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أوالً- :التدريب والتعلم التطبيقي
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أوالً- :التدريب والتعلم التطبيقي:
ميثل التدريب والتعلم التطبيقي ركيزة أساس يف الربنامج الدراسي لقسم إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحي وهو جزء من متطلبات
التخرج ملرحلة البكالوريوس ،وتتضمن اخلطة الدراسية لربنامج البكالوريوس عشرين وحدة دراسية ( 02ساعة معتمدة) للتدريب العملي.
يتدرب الطالب فصل ضمن املقررات الدراسية على بعض املهارات ،وتشمل أساليب تنظيم املعارض والعروض املتحفية ،وأساليب
إدارة احلرف والصناعات التقليدية ،وطرق ترميم وصيانة الرتاث بينما يتدرب طالب مسار اإلرشاد السياحي على كيفية اإلرشاد داخل
املتاحف ،واملواقع السياحية والرتاثية ،وكذلك على إدارة اجملموعات السياحية.

الشريحة المستهدفة بالتدريب:
طالب املستوى الثامن الذين استكملوا متطلبات اخلطة الدراسية املعتمدة ملرحلة البكالوريوس ،مبعدل  111ساعة.

أهداف التدريب العامة:
تتلخص أهداف التدريب يف اآليت:
 .1هتيئة طالب القسم لسوق العمل فور خترجهم.
 .0تعريف الطالب مبجاالت العمل لدى املؤسسات املختلفة الداخلية واخلارجية مبا مينحهم الفرصة الختيار اجلهة اليت
سيعملون فيها بعد خترجهم.
 .3تعريف املؤسسات العامة واخلاصة بالكفاءات البشرية املتوقع دخوهلا سوق العمل.
 .4دمج طالب القسم يف بيئة سوق العمل الذي يتوقع توظيفهم فيه بعد التخرج؛ مبا يتيح للطالب التدريب التطبيقي على
مهارات العمل ،وحتمل املسئولية  ،والتقيد بامل واعيد.
 .5تدريب الطالب على املهارات املهنية اجليدة يف عمليات إدارة موارد الرتاث ،واإلرشاد السياحي.

المهارات المستهدفة بالتدريب:
 . 1مهارة حصر وتوثيق امل وارد ال رتاثية يف العال واملدينة املنورة.
 . 0مهارة إدارة املمتلكات الثقافية ال رتاثية ،والتارخيية ،واألثرية .
 . 3مهارة إدارة املتاحف والعروض املتحفية واملعارض العامة.
 . 4مهارة االرشاد السياحي يف امل واقع السياح ية املفتوحة ،واملعامل التارخيية .
 . 5مهارة االرشاد السياحي يف املتاحف واملؤسسات التعليمية وامل راكز العلمية وغريها.
 . 1مهارة تصميم وتنفيذ ال ربامج السياحية.
 . 7مهارة إ دارة اجملموعات السياحية والزوار.
 . 8مها رات الشرح واالرشاد يف احلافلة للمعامل احلديثة والطبيعية.
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ينقسم برنامج التدريب إلى قسمين:
 . 1تدريب داخل مدينة الرياض وبعض احملافظات القريبة.
 . 0تدريب خارج مدينة الرياض ويتم يف مدن وحمافظات تضم م واقع ت راثية وأثرية ومعامل تارخيية مثل العال
واملدينة املنورة وجدة التارخيية وغريها من املناطق التارخيية.
يقضي الطالب فص الً د راسياً كام الً متفرغني إلجناز برنامج التدريب العلمي ويُعتمد كوحدة د راسية (  ) 10ساعة،
حيث ال يتخرج الطالب إال بعد إكماله هذه الوحدة.
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نماذج لبعض المهارات في التدريب العملي:
-1

مسار إدارة موارد التراث

 مهارة إدارة المقتنيات المتحفية :يشمل التدريب على جمموعة من مهارات عمليات إدارة املقتنياتاملتحفية منها ،وتدريب الطالب داخل املستودع على مهارات تسجيل وتوثيق القطع املتحفية.
 -مهارات تعبئة االستمارات المستخدمة في إدارة المقتنيات المتحفية.

صورة بعض طالب التدريب اثناء تسجيل القطع األثرية على بطاقات التعريف باملتحف الوطين
 مهارة أرشفة ملفات وتقارير المجموعات المتحفية :يتم تدريب الطالب على مهارات أرشفة امللفاتوالتقارير مثل ملف االهداء ،وملف تقارير العمالت ،وملف القطع احلجرية والنقوش ،وملف اجنازات ادارة
اجملموعات.

صور أثناء التدريب على األرشفة اليت تسجل املعلومات عن القطع األثرية.
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 مهارات الحفاظ على المجموعات المتحفية :التدريب على مهارة ترميم القطع االثرية واملراحل اليت متر هباالقطعة األثرية إثناء الرتميم ،وطرق حتليل املواد اليت توجد على سطح القطعة األثرية وفحصها ،واملواد الكيميائية اليت
تستخدم يف أعمال الرتميم ،وكيفية الرتميم السليم.

الطالب داخل خمترب الرتميم والتعرف على مراحل الرتميم للقطع االثرية.
 إدارة عمليات أمن وسالمة المتحف :يتعرف الطالب على اهم العمليات املتبعة يف إدارة أمن وسالمةاملتحف الوطين ،حيث تعرفوا على املهام الوظيفية للعاملني رجال بأمن وسالمة املتاحف ،والعمليات اإلدارية املتبعة
ملراقبة املتحف وتأمني سالمته ،حيث اطلع الطالب على مناذج من كامريات املراقبة وأجهزة اإلنذار املستخدمة يف
حال وقوع السرقة أو الكسر من قبل اللصوص .كما مت تدريب الطالب بالتطبيق العملي على تشغيل كامريات
املراقبة ،وأين يقف رجال األمن ،وأبواب الطوارئ اخلاصة باملتحف.

صور شاشات املراقبة داخل مكتب األمن والسالمة باملتحف الوطين
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-2مسار اإلرشاد السياحي
تدريب ال طالب على املها رات التالية:
 مهارة الشرح واإلرشاد السياحي لزوار املتحف الوطين . مهارة قيادة اجملموعة السياحية والزوار . مهارة االلت زام مبسار الزيارة باملتحف الوطين . مهارة استخدام وسائل الشرح املستخدمة يف املتحف الوطين مثل :بطاقات الشرح /العروض املرئية /شاشاتالعرض  /touch screenاخلرائط اجملسمة /اجملسمات .

الطالب اثناء التدريب على مهارة الشرح على الخريطة

التدريب في قصر المصمك:
يتم تدريب طالب مسار اإلرشاد السياحي يف قصر املصمك ،باعتباره بيئة تدريب مناسبة للتدريب على مهارات
الشرح واإلرشاد السياحي ،فضال عما حيتويه متحف قصر املصمك من وسائل شرح متعددة مثل البطاقات واخلرائط
العادية واجملسمة ،ومناذج ملباين ومدن قدمية ،ولوحات وصور وخزانات عرض متحفية ،وكذلك شاشات العرض املرئي.
وتدرب الطالب على املهارات التالية:
 . 1مهارة استخدام وسائل الشرح واإلرشاد املتنوعة بقصر املصمك.
 . 0مهارة قيادة اجملموعة السياحية والزوار.
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 . 3مهارة االلت زام مبسار الزيارة داخل قصر املصمك .

الطالب أثناء التدريب على الشرح

.3التدريب على المسار السياحي لمدينة الرياض:
يتم تدريب الطالب على أساليب الشرح واالرشاد مبسار مدينة الرياض السياحي .وموقع التدريب يف قصر
املصمك ،وسوق الزل ،ومركز امللك عبد العزيز التارخيي ،ويتدرب الطالب على املهارات التالية:
أ.مهارة الشرح واإلرشاد يف احلافلة السياحية واستخدام املايك.
ب.مهارات شرح املعامل احلديثة.
ج .مهارة تصميم برنامج سياحي ملدينة الرياض.

مهارات الشرح للمعالم المعمارية لقصر المربع من الخارج
01

أسم النشاط

الفترة

عدد الطالب المشاركين

برنامج تدريب ميداني لطالب القسم ،وتم تطبيق

الفصل الدراسي الثاين

مشل التدريب (  ) 18طالب موزعني على ختصصني

برنامج التدريب في مدينة الرياض المدينة المنورة،

1334هـ1435 /هـ ،وملدة

ب واقع (  ) 7طالب مسار اإلرشاد السياحي ،و( )11

ومحافظة العال.

ثالثة أشهر.

طالب مسار إدارة م وارد ال رتاث.

التدريب على شرح قلعة موسى بن نصير والطالب

الطالب اثناء رفع المبنى مساحياً

يسجلون المعلومات في مدائن صالح

وحساب المقاسات

الشرح واإلرشاد في منطقة جبل الرماة بأحد

نماذج من التدريب والتعلم التطبيقي لطالب القسم.

00

ثانياً :التدريب الصيفى
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ثانياً- :التدريب الصيفي:
أهدافه:
يهدف الربنامج إىل أن جيد الطالب يف التدريب فرصة جيدة لصقل خرباهتم املهنية ،واالستفادة من أوقات الفراغ مبا يعود عليهم بالنفع
وتأهيلهم لسوق العمل ،وتتلخص األهداف يف اآليت:


إكساب طالب القسم جوانب معرفيه يف التخطيط واهلندسة املعمارية والرفع املساحي يف جمال الرتاث العمراين التقليدي فب
اململكة العربية السعودية.



تعميق فهم الطالب للمادة العملية وذلك بربط املعلومات األكادميية النظرية اليت يتلقاها الطالب من خالل املقررات الدراسية
مع تطبيقاهتا العملية يف بيئة إدارة الرتاث العمراين التقليدي.



إكساب الطالب اخلربة العملية اليت تؤدي إىل رفع مهاراته وتعزيز الفرص الوظيفية املستقبلية.



تدريب الطالب على حتمل املسئوليات اليت تتعلق بالعمل واالنضباط.



تنمية مهارة العمل اجلماعي لدى الطالب وتنمية سلوكيات التعامل مع الزمالء داخل فريق العمل الواحد.



إتاحة الفرصة للطالب باالحتكاك بأصحاب اخلربات يف جماله املهين ويف بيئة العمل بشكل عام مما يسهل عملية التكييف
مع بيئة الوظيفة بعد التخرج.



تزويد الكليات املعنية بالتدريب بتغذية راجعة عن مدى عالقة براجمها األكادميية والتطبيقات املهنية هلا يف بيئة سوق العمل
احلقيقية.



خلق بيئة تعاون يف جماالت التدريب العملي ذات العالقة بالتخطيط اهلندسي واملعماري ملباين الرتاث العمراين التقليدي بني
كلية السياحة واآلثار وكلية العمارة والتخطيط.

مواقع التدريب:
تنفذ برامج التدريب الصيفي ،يف رحاب اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين واملركز الوطين للرتاث العمراين واملتحف الوطين ،والدرعية
التارخيية ،كما يضم التدريب الصيفي زيارات متعددة لبعض املواقع التارخيية واألثرية والرتاثية كواقع الغاط وأشيقر واخلرج ...اخل.
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1

اسم البرنامج

الفترة

تدريب صيفي يف العلوم الكيميائية للحفاظ على

 0أسبوع – للعام

الرتاث

1432

مكان التدريب

عدد المشاركين

أثينا -اليونان

1

برنامج التدريب الصيفي ،لطلبة كلية العمارة
2

والتخطيط وكلية السياحة واالثار جبامعة امللك

1اسابيع-للعام

سعود وكلية اهلندسة املعمارية والتصميم الرقمي

1434ه

الرياض-السعودية

8

جبامعة دار العلوم
برنامج التدريب الصيفي ،لطلبة كلية العمارة
3

والتخطيط وكلية السياحة واالثار جبامعة امللك

1اسابيع-للعام

سعود وكلية اهلندسة املعمارية والتصميم الرقمي

1435ه

الرياض-السعودية

14

جبامعة دار العلوم
برنامج التدريب الصيفي ،لطلبة كلية العمارة
4

والتخطيط وكلية السياحة واالثار جبامعة امللك

1اسابيع-للعام
1431ه

سعود

الرياض-السعودية

مناذج لربامج التدريب الصيفي اليت نفذها القسم لطالبه

04

5

الفرتة

عدد الطالب املشاركني

أسم النشاط
برنامج التدريب الصيفي ،لطلبة كلية العمارة والتخطيط ،وكلية

 1أسابيع-للعام 1435ه خالل الفرتة من

14

السياحة واآلثار جبامعة امللك سعود ،وكلية اهلندسة املعمارية

 17شعبان حىت  07رمضان 1435ه/

والتصميم الرقمي جبامعة دار العلوم

املوافق 15يونية حىت  04يوليو 0214م.

د /عبد اللطيف أفندي أثناء إلقاء حماضرة

حتديد آلية الرفع املعماري يف حي املليحة بالرياض

بعنوان توثيق وتسجيل املباين الرتاثي

طالب التدريب أثناء قيامهم بإعداد الطني وصناعة
الطوب اللنب باجملمعة

صور من التدريب الصيفي لطالب القسم مع طالب كلية العمارة والتخطيط وطالب كلية الهندسة المعمارية والتصميم
الرقمي بجامعة دار العلوم في صيف عام 1431هـ

05

ثالثاً- :التدريب اإلثرائي

06

مقدمة
 التدريب االثرائي هو عبارة عن جمموعة من الربامج التدريبية يف جوانب مهارية متعدده تسهم يف بناء وصقل قدراتالطالب .وتصمم هذه البارمج على هيئة دورات خمتلفة تشمل جماالت فنية وعلمية وحاسوبية وتقنية املعلومات واللغة
االجنليزية والبحث العلمي .....اخل.

أهدافه
-

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي للطالب.

-

تنمية مهارات البحث العلمي.

-

تدريب الطالب على العمل يف هيئة فريق واحد.

-

تأهيل الطالب يف جماالت متعددة إضافية غري األكادميية.

-

تزويد الطالب خبربات متنوعه يف موضوعات مكملة جملال ختصصاهتم العلمية هبدف إثراء حتصيلهم املعريف واملهين.

-

تدريب الطالب على مواجهة املشكالت والتحديات والقضايا بتفكري سليم ورأي سديد يسهم يف القدرة على حتمل
املسؤولية وحل املشكالت بطرق إبداعية.

-

تطوير الذات وبناء الشخصية.

يشمل هذا التدريب:
 .1دورات متنوعه داخل الكلية.
 .0التدريب الربيعي.
 .3التدريب يف اجلنادرية (املهرجان الوطين للرتاث والثقافة).

07

()1نماذج للدورات التدريبية التي نفذها القسم لطالبه
داخل الكلية
حيرص القسم على رفع مستوى كافة منسوبيه من أعضاء هيئة تدريس وموظفني وطالب ،وذلك عن طريق دورات تدريبية
متخصصة .ومن هذه الدورات ما يلي- :

( )1دورة مشروع تحسين المهارات الشخصية والمهنية
عدد الطالب

أسم النشاط

الجهة الداعمة/الفترة

شارك القسم يف تنظيم فعاليات مشروع حتسني مهارات

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

الطالب الشخصية واملهنية وقد شارك يف برنامج املشروع،

واألكادميية خالل الفرتة من /4 /4

المشاركين

قدمت هلم  11دورة مبعدل  11ساعة تدريب.

صورة ()1
د .حممد أبو العطا حياضر يف دورة
أخالقيات املهنة يف صناعة السياحة

1435هـ حىت 1435/7/13ه

صورة ()3

صورة ()0

د .عبد اللطيف أفندي حياضر يف د .سعيد خضر حياضر يف دورة
دورة تقنيات مهنية يف العرض

كيف تصبح مرشداً سياحياً

املتحفي

08

 097طالب

صورة ()4
د .حممد أبو الفتوح حياضر يف دورة كيف
تكشف عن اآلثار املزورة

التدريب اإلثرائي لطالب القسم

()2

دورة مهارات كتابة التقارير المهنية وإعداد البحوث :

مت عقد الدورة خالل ثالثة أيام مبعدل  10ساعة ،وهتدف الدورة إىل ما يلي:
 إكساب الطالب مهارات كتابة التقارير املهنية واإلدارية يف جمال التخصص الدقيق.
 تدريب الطالب على مهارات كتابة مشاريع البحث.
 تدريب الطالب على عرض مشروع البحث باستخدام وسائل شرح وإيضاح متعددة.

دورة مهارات كتابة التقارير المهنيه وإعداد البحوث

09

()2التدريب الربيعى

التدريب الربيعي لطالب القسم
أسم النشاط

الفترة

برنامج التدريب الربيعي يف املناطق التارخيية ،الدرعية ،وأشيقر،

خالل الفرتة من /1 /08-01

والغاط.

1435هـ املوافق 09-00

عدد الطالب
المشاركين

والذي نفذه خرباء من منظمة أرسيكا برعاية مؤسسة الرتاث اخلريية

12

مارس 0214م

تدريب الطالب من خالل احملاضرات والتطبيق العملي على مواد البناء للرتاث العمراين بالطني واألخشاب
مشاركة طالب القسم في التدريب الربيعي

21

()3التدريب في الجنادرية
التدريب في الجنادرية:
حيرص القسم على املشاركة يف هذا احلدث السنوي املهم؛ نظراً ملا ميثله اجلنادرية من جتسيد جيد إلدارة موارد تراث مناطق
اململكة .يشارك القسم بتدريب عدد من الطالب يف هذا املهرجان السنوي على خمتلف مقررات التخصص ،وقد بلغت نسبة تدريب

الطالب الذين مت خترجهم  %122حيث تلقى كل خريج تدريباً يف اجلنادرية قبل خترجه .وتعد املهرجانات الوطنية للرتاث
والثقافة جماالً جيداً للتعريف بالرتاث الثقايف ،وعنصر جذب مجاهريي للزائرين ،وهدف التدريب يف موقع اجلنادرية إىل
إطالع الطالب على أساليب إدارة الرتاث الثقايف املتبعة يف إدارة املهرجان.

صناعة الفخار وتشكيالهتا املتعددة.

الرتاث العمراين مبنطقة مكة املكرمة

زيارة جناح املدينة مت مشاهدة كيفية استخراج املاء من

جمموعة صور للمقتنيات الرتاثية مبعرض جامعة حائل

االبار يف السابق باستخدام اإلبل والسواين

مشاركة طالب القسم في الجنادرية
20

رابعاً- :الزيارات الميدانية

22

()4الزيارات الميدانية:
تتنوع هذه الزيارات إىل مواقع عدة ،ويوضح الشكل أدناه األماكن اليت تتوجه إليها زيارات القسم العملية إلثراء املهارات
العلمية واملهنية لدى طالب القسم ،ويتضح أن أكثر املواقع اليت تستقبل زيارات القسم العملية هي املتحف الوطين بنسبة  %07من
إمجايل الزيارات ،يليه قصر املصمك ،ومدينة الدرعية التارخيية بنسبة  %05لكل منهما ،مث تأتى قرية أشيقر الرتاثية بنسبة ،%7
وتقرتب منها دارة امللك عبد العزيز بنسبة  ،%5مث تأتى مواقع شقراء والغاط واألحساء والقصيم ومركز امللك فيصل بنسبة تقرتب من
 %0لكل منهم.
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مركز
الملك
فيصل

القصيم

اإلحساء

الغاط

شقراء

0

مكتبة
األمير
سلمان

الدارة

مواقع الزيارات العلمية
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أشيقر

الدرعية قصر
المصمك

المتحف
الوطنى

زيارات طالب قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي داخل قصر
ابن عسكر بالمجمعة.

طالب القسم في قصر مارد األثري بعودة سدير

24

أثناء زيارة مرقب جبل منيخ بمحافظة المجمعة

25

تدريب الطالب على طرق ومواد البناء التقليدية بالدرعية

26

زيارة الطالب لمسجد جواثى اآلثري باألحساء

27

زيارة الطالب لجبل القارة باألحساء
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