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 المستوى األول )السنة األولى المشتركة(

 متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

  6 انجليزية اللغة  انجل 100 1

  3 جامعية مهارات نهج 101 2

  3 واالحتماالت اإلحصاء في مبادئ احص 102 3

  3 الحاسب مهارات تقن 102 4

  1 الصحية والثقافة اللياقة فجب 101 5

  16 المجموع   

 المستوى الثالث )عام(  المستوى الثاني )عــــام(

 متطلب سابق الساعات املقرر اسم  رمز املقرر  م   متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

سلم 107 11   2 مهارات كتابية عرب 100 6   2 أخالقيات املهنة 

ترث 141 12   3 املدخل إلى السياحة والفندقة سيح 104 7   3 مقدمة في إدارة أعمال التراث 

سيح 210 13   3  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 206 8   3 السياحة واملجتمع 

ترث 240 14   3 مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث 207 9   3 إدارة الجودة في التراث 

ترث 212 15   (1+ 3)  4 مقدمة في الحفاظ على التراث وصيانته ترث 140 10   3 السياحة التراثية 

ترث 241 16         3 إدارة التراث الطبيعي 

  17 المجموع    15 المجموع 
           

 المستوى الخامس )عام(  المستوى الرابع )عام(

 متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م   متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

  3 في اململكة التراث العمراني التقليدي ترث 306 22   2 نشأة الكتابة وتطورها أثر 213 17

  3 مقدمة في علم املتاحف ترث 307 23  ترث 206 3 تخطيط وتهيئة مواقع التراث ترث 242 18

  3 إدارة املهرجانات والفعاليات التراثية ترث 308 24   3 مقدمة في إدارة املوارد البشرية ترث 215 19

  3 ريادة األعمال التراثية ترث 309 25   3 مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 220 20

ترث 206 (1+ 3)  4 تقنيات في عرض التراث ترث 310 26  ترث 206 3 الحرف والصناعات التقليدية ترث 243 21  

  16 المجموع     14 المجموع  

           

 مسار  اإلرشاد السياحي  إدارة التراثمسار  

 المستوى السادس )اإلرشاد السياحي(  المستوى السادس )إدارة التراث(

 متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م  متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

  3 األنماط السياحية سيح 205 27   2 اقتصاديات التراث ترث 251 27

 ترث 315 28   2 املناهج والنظريات في إدارة التراث ترث 311 28
موضوعات في التاريخ الحضاري 

 واالجتماعي
3  

  2 بحوث في اإلرشاد السياحي ترث 316 29   2 تسويق التراث ترث 312 29

  3 إدارة املجموعات السياحية ترث 317 30   3 تسجيل وتوثيق التراث ترث 313 30

 ترث 207 2 سيكولوجية السائح ترث 318 31   2 املتحف واملجتمع ترث 314 31

 ترث 332 32   3 قضايا معاصرة في إدارة التراث ترث 355 32
نصوص متخصصة باإلنجليزية في 

 االرشاد السياحي
 ترث 207 3

  16 المجموع    14 المجموع 

 المستوى السابع )اإلرشاد السياحي(  المستوى السابع )إدارة التراث(

 متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م   متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

  2 قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي ترث 375 33   2 إدارة التراث العمراني ترث 401 33

 ترث 425 34   2 إدارة الفولكلور والتراث غير املادي ترث 406 34
أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع 

 ومتاحف(
3  

 ترث332 2 إدارة خدمات الحج والعمرة ترث 426 35  ترث 307 3 إدارة املتاحف ترث 421 35

 ترث317 3 تأهيل املرشد السياحي ترث 427 36   3 منظمات وأنظمة التراث ترث 422 36

 ترث 207 3 إدارة الترويج السياحي سيح 438 37   2 التراث والتنمية ترث 423 37

  3 تصميم وإدارة البرامج السياحية سيح 439 38   3 إدارة الحرف والصناعات التقليدية ترث 424 38

         3 تصميم املعارض والعروض املتحفية ترث 451 39

  16 المجموع    18 المجموع 

 المستوى الثامن )اإلرشاد السياحي(  المستوى الثامن )إدارة التراث(

 متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م   متطلب سابق الساعات اسم املقرر  رمز املقرر  م

 ترث 425 10 تطبيق عملي في اإلرشاد السياحي ترث 437 39   10 تطبيق عملي في إدارة التراث ترث 435 40

 2 2 مشروع بحث ترث 438 40   2 مشروع بحث ترث 436 41

  12 المجموع    12 المجموع 

 ساعة 122 للساعات المطلوب انهائها في البرنامج  المجموع الكلي    

إدارة موارد الرتاث واإلرشاد السياحي بكالوريوس خطة املنهج الدراسي لربنامج  


