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 اخلطة الدراسية موزعة على الفصول )املستوايت(

 ) اخلطة الدراسية على مستوى القسم ( الفصول واملقررات املشرتكة جلميع طلبة القسم -أوال
 قسم االنسانية املشرتكة(األوىل األول )السنة املستوى 

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق  اسم املقرر رمز املقرر
 6   اللغة االنجليزية انجل 100
 3   مهارات جامعية نهج 101
 3   مقدمة في االحصاء  احص 102

 3   مهارات الحاسب تقن 102
 1   اللياقة والثقافة الصحية فجب 101

 16 وع الساعاتجمم
 

 قسم االنسانيةاملشرتكة(األوىل املستوى الثاين ) السنة 
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر 

 2   مهارات كتابية عرب 140
 3   مقدمة ىف أاثر اجلزيرة العربية اثر  220
 3   إدارة االعمال السياحية والفندقية سيح 102
 2   د السياحية يف اململكة املوار  سيح 103
 3   دقةاملدخل اىل السياحة والفن سيح 104

 13 جمموع الساعات
 

 املستوى الثالث
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

 3   األمناط السياحية سيح205
 السياحة واجملتمع سيح 210
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 3   نادقاملوارد البشرية يف السياحة والف سيح 207
 3   االقتصاد السياحي والفندقي سيح 209
 3   إدارة موارد الرتاثمقدمة يف  ترث 206

 15 جمموع الساعات
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 الرابعاملستوى 

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر
 3   االرشاد السياحيمقدمة يف  ترث 207
 3   والفندقيةاملنظمات واألنظمة السياحية  سيح 211
 3   مبادئ التسويق السياحي والفندقي سيح 308
 3   تطبيقات يف اإلحصاء السياحي والفندقي سيح320
 3   احملاسبة السياحية والفندقية سيح 311

 15 جمموع الساعات
 

 اخلامس ستوى امل
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 309 اليات السياحيةإدارة الفع     3 
سيح 310  3  سيح 102 التخطيط االسرتاتيجي يف السياحة  
سيح 313 2احملاسبة السياحية والفندقية   3  سيح 311 
سيح 312  3  سيح 102 نظم معلومات سياحية وفندقية 
سيح  314 والفندقي مهارات االتصال السياحي     3 

 15 جمموع الساعات
 

 السادسملستوى ا
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر قرررمز امل
سيح 407 سيح 308 حبوث التسويق السياحي والفندقي    3 
سيح 408 سيح 308 إدارة الرتويج السياحي    3 
سيح 409 سيح 331 دراسة جدوى املشروعات السياحية   

سيح209  
 3 

سيح 410 سيح102 سلوك املستهلك السياحي   
سيح209  
سيح308  

 
3 

يحس 411 سيح 102 إدارة اجلودة يف املنشآت السياحية والفندقية    3 
سيح 421 سيح411 إدارة وامن املنشآت الفندقية    2 

 17 جمموع الساعات
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 مسار اإلدارة السياحية –اثنيا 
 

 السابعملستوى ا
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 412 السفر شركات السياحة ووكاالت     3 
سيح 413  3   تصميم وإدارة الربامج السياحية 
سيح 414  2   النقل السياحي 
سيح 415 سيح102 رايدة اإلعمال يف املنشآت السياحية     

سيح411  
 3 

سيح  416  3   قضااي سياحية معاصرة 
سيح 417 ختطيط وإدارة املواقع والوجهات السياحية   سيح310    3 

 17 جمموع الساعات
 
 

 الفصل الثامن
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 418 سيح 412 تطبيق عملي يف االدارة السياحية   
سيح 413  
سيح 415  
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سيح 419  3   مشروع حبث 
 12 جمموع الساعات

 120 جمموع الساعات االمجالية 
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 مسار اإلدارة الفندقية -لثااث
 

 ابعالس ملستوى ا
 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر

سيح 420  2   الربوتوكول وأصول الضيافة 
سيح 422 سيح 104 مرافق وجتهيزات فندقية     3 
سيح 423 سيح 312 مكاتب أمامية    3 
سيح 294  3   أشراف داخلي  
سيح 043  3   الصحة العامة ورقابة فندقية   

سيح426 دمة األغذية واملشروابتإدارة وخ  سيح411    3 
 17 جمموع الساعات

 

 
 الثامن ملستوى ا

 الساعات متطلب مصاحب متطلب سابق اسم املقرر رمز املقرر
سيح 427 سيح422 تطبيق عملي يف االدارة الفندقية   

سيح 423  
سيح 429  

 مقرتح
12 

سيح 428  3   مشروع حبث 
 12 جمموع الساعات

 120 الية جمموع الساعات االمج
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 مقررات اختيارية
 
 

 ساعات من املقررات التالية 8خيتار الطالب 
 الكلية عدد الساعات الزامي او اختياري اسم املقرر رمز املقرر

 كلية التربية 2 اختياري دراسات في السيرة النبوية سلم100

 كلية التربية 2 اختياري القران الكريم قرأ100

 كلية التربية 2 اختياري سالميةاصول الثقافة اال سلم101

 كلية التربية 2 اختياري االسرة في االسالم سلم102

 كلية التربية 2 اختياري النظام االقتصادي في االسالم سلم103

 كلية التربية 2 اختياري أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم104

 كلية التربية 2 اختياري حقوق االنسان سلم105

 كلية التربية 2 اختياري ه الطبيالفق سلم 106

 كلية التربية 2 اختياري اخالقيات المهنة سلم 107

 كلية التربية 2 اختياري قضايا معاصرة سلم108

 كلية التربية 2 اختياري المراة ودورها التنموي سلم 109

 


