
 

 

 

 

 

 كلية السياحة واالثار

 قسم اإلدارة السياحية والفندقية

  

 

 

 

 الخطة الدراسية وتوزيع المقررات على المستويات الدراسية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول الخطة الدراسية

 مسار اإلدارة السياحية -أوال

 

 المستوى

 

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع 

المتطلب 

)جامعة 

أوكلية 

 أوقسم(

 إجباري

أو 

 اختياري

السنة 

األولى 

 المشتركة

انجل140  اجباري جامعة 6  اللغة االنجليزية 

 اجباري جامعة 3  مهارات جامعية نهج140

 اجباري جامعة 3  مقدمة في االحصاء احص140

 اجباري جامعة 3  مهارات الحاسب تقن140

 اجباري جامعة 1  اللياقة والثقافة الصحية فجب150

   16 مجموع ساعات المستوى االول

السنة 

األولى 

 المشتركة

المستوى 

 الثاني

 اجباري جامعة 2  مهارات كتابية عرب140

 اجباري كلية 3  مقدمة في اثار الجزيرة العربية اثر220

 اجباري قسم 3  إدارة االعمال السياحية والفندقية سيح102

 اجباري قسم 2  الموارد السياحية في المملكة  سيح103

 اجباري قسم 3  المدخل الى السياحة والفندقة سيح104

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   15 مجموع ساعات المستوى الثاني

 

المستوى 

 الثالث

 اجباري قسم 3  األنماط السياحية سيح205

 اجباري قسم 3  السياحة والمجتمع سيح210

 اجباري قسم 3  الموارد البشرية في السياحة والفنادق سيح207

 اجباري قسم 3  االقتصاد السياحي والفندقي سيح209

 اجباري قسم 3  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث206

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 المستوى الثالثمجموع ساعات 

 

 

المستوى 

 الرابع

 اجباري قسم 3  مقدمة في االرشاد السياحي ترث207

 اجباري قسم 3  المنظمات واألنظمة السياحية والفندقية سيح211

 اجباري قسم 3  مبادئ التسويق السياحي والفندقي سيح308

 اجباري قسم 3  تطبيقات في اإلحصاء السياحي والفندقي سيح320

 اجباري قسم 3  المحاسبة السياحية والفندقية سيح311

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 مجموع ساعات المستوى الرابع

 

 

المستوى 

 الخامس

 اجباري قسم 3  إدارة الفعاليات السياحية سيح309

 اجباري قسم 3 سيح102 التخطيط االستراتيجي في السياحة سيح310

 اجباري قسم 3 سيح311 2المحاسبة السياحية والفندقية سيح313

 اجباري قسم 3 سيح102 نظم معلومات سياحية وفندقية سيح312

 اجباري قسم 3  مهارات االتصال السياحي والفندقي سيح314

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 مجموع ساعات المستوى الخامس

المستوى 

 السادس

 اجباري قسم 3 سيح308 بحوث التسويق السياحي والفندقي سيح407

 اجباري قسم 3 سيح308 إدارة الترويج السياحي سيح408

 دراسة جدوى المشروعات السياحية سيح409
سي313سيح,209

 ح
 اجباري قسم 3

 سلوك المستهلك السياحي سيح410

سي209سيح,102

 ح

 سيح308,

 اجباري قسم 3



 سيح411
إدارة الجودة في المنشآت السياحية 

 والفندقية
 اجباري قسم 3 سيح102

 اجباري قسم 2  إدارة وامن المنشآت الفندقية سيح421

   17 مجموع ساعات المستوى السادس

 

 

المستوى 

السابع 

)اإلدارة 

 السياحية(

 اجباري قسم 3  شركات السياحة ووكاالت السفر سيح412

 اجباري قسم 3  تصميم وإدارة البرامج السياحية سيح413

 اجباري قسم 2  النقل السياحي سيح414

 اجباري قسم 3 سيح102 ريادة االعمال في المنشآت السياحية سيح415

 اجباري قسم 3  قضايا سياحية معاصرة سيح416

 سيح417
تخطيط وإدارة المواقع والوجهات 

 السياحية
 اجباري قسم 3 سيح310

   17 مجموع ساعات المستوى السابع

 

المستوى 

الثامن)اإلدارة 

 السياحية(

 تطبيق عملي في اإلدارة السياحية سيح418

سي413سيح,412

 ح

سي417سيح,414

 ح

 اجباري قسم 9

 اجباري قسم 3  مشروع بحث سيح419

   12 مجموع ساعات المستوى الثامن

   128 السياحيةاجمالي الساعات لمسار اإلدارة  

 

 مسار اإلدارة الفندقية –ثانيا 

 

 المستوى

 

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع 

المتطلب 

)جامعة 

أوكلية 

 أوقسم(

 إجباري

أو 

 اختياري

السنة 

األولى 

 المشتركة

انجل140  اجباري جامعة 6  اللغة االنجليزية 

 اجباري جامعة 3  مهارات جامعية نهج140

 اجباري جامعة 3  مقدمة في االحصاء احص140

 اجباري جامعة 3  مهارات الحاسب تقن140

 اجباري جامعة 1  اللياقة والثقافة الصحية فجب150

   16 مجموع ساعات المستوى االول

السنة 

األولى 

 المشتركة

المستوى 

 الثاني

 اجباري جامعة 2  مهارات كتابية عرب140

 اجباري كلية 3  مقدمة في اثار الجزيرة العربية اثر220

 اجباري قسم 3  إدارة االعمال السياحية والفندقية سيح102

 اجباري قسم 2  الموارد السياحية في المملكة  سيح103

 اجباري قسم 3  المدخل الى السياحة والفندقة سيح104

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   15 مجموع ساعات المستوى الثاني

 

المستوى 

 الثالث

 اجباري قسم 3  األنماط السياحية سيح205

 اجباري قسم 3  السياحة والمجتمع سيح210

 اجباري قسم 3  الموارد البشرية في السياحة والفنادق سيح207

 اجباري قسم 3  االقتصاد السياحي والفندقي سيح209

 اجباري قسم 3  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث206

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 مجموع ساعات المستوى الثالث

 

 

 اجباري قسم 3  مقدمة في االرشاد السياحي ترث207

 اجباري قسم 3  المنظمات واألنظمة السياحية والفندقية سيح211

 اجباري قسم 3  مبادئ التسويق السياحي والفندقي سيح308

 اجباري قسم 3  تطبيقات في اإلحصاء السياحي والفندقي سيح320



المستوى 

 الرابع

 اجباري قسم 3  المحاسبة السياحية والفندقية سيح311

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 مجموع ساعات المستوى الرابع

 

 

المستوى 

 الخامس

 اجباري قسم 3  إدارة الفعاليات السياحية سيح309

 اجباري قسم 3 سيح102 التخطيط االستراتيجي في السياحة سيح310

 اجباري قسم 3 سيح311 2المحاسبة السياحية والفندقية سيح313

 اجباري قسم 3 سيح102 نظم معلومات سياحية وفندقية سيح312

 اجباري قسم 3  والفندقيمهارات االتصال السياحي  سيح314

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   17 مجموع ساعات المستوى الخامس

المستوى 

 السادس

 اجباري قسم 3 سيح308 بحوث التسويق السياحي والفندقي سيح407

 اجباري قسم 3 سيح308 إدارة الترويج السياحي سيح408

 المشروعات السياحيةدراسة جدوى  سيح409
سي313سيح,209

 ح
 اجباري قسم 3

 سلوك المستهلك السياحي سيح410

سي209سيح,102

 ح

 سيح308,

 اجباري قسم 3

 سيح411
إدارة الجودة في المنشآت السياحية 

 والفندقية
 اجباري قسم 3 سيح102

 اجباري قسم 2  إدارة وامن المنشآت الفندقية سيح421

   17 السادس مجموع ساعات المستوى

 

 

المستوى 

السابع 

)اإلدارة 

 الفندقية(

 اجباري قسم 2  البروتوكول واصول الضيافة سيح420

 اجباري قسم 3 سيح104 مرافق وتجهيزات فندقية سيح422

 اجباري قسم 3  مكاتب امامية سيح423

 اجباري قسم 3  اشراف داخلي سيح429

 اجباري قسم 3  الصحة العامة ورقابة فندقية سيح425

 اجباري قسم 3  إدارة وخدمة األغذية والمشروبات سيح426

   17 مجموع ساعات المستوى السابع 

 

المستوى 

الثامن)اإلدارة 

 الفندقية(

 تطبيق عملي في اإلدارة الفندقية سيح427

سي423سيح,422

 ح

سي426سيح,429

 ح

 اجباري قسم 9

 اجباري قسم 3  مشروع بحث سيح428

   12 ساعات المستوى الثامنمجموع 

   128 اجمالي الساعات لمسار اإلدارة السياحية 

 

 مسار إدارة الفعاليات السياحية –ثالثا 

 

 المستوى

 

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

المتطلبات 

 السابقة*

الساعات 

 المعتمدة

نوع 

المتطلب 

)جامعة 

أوكلية 

 أوقسم(

 إجباري

أو 

 اختياري

السنة األولى 

 المشتركة

انجل140  اجباري جامعة 6  اللغة االنجليزية 

 اجباري جامعة 3  مهارات جامعية نهج140

 اجباري جامعة 3  مقدمة في االحصاء احص140

 اجباري جامعة 3  مهارات الحاسب تقن140

 اجباري جامعة 1  اللياقة والثقافة الصحية فجب150

   16 مجموع ساعات المستوى االول

 اجباري جامعة 2  مهارات كتابية عرب140

 اجباري قسم 3  مقدمة في اثار الجزيرة العربية اثر220



 السنة األولى

 المشتركة

المستوى 

 الثاني

 اجباري قسم 3  إدارة االعمال السياحية والفندقية سيح102

 اجباري قسم 2  الموارد السياحية في المملكة  سيح103

 اجباري قسم 3  والفندقةالمدخل الى السياحة  سيح104

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   13 مجموع ساعات المستوى الثاني

 

المستوى 

 الثالث

 اجباري قسم 3  األنماط السياحية سيح205

 اجباري قسم 3  السياحة والمجتمع سيح210

 اجباري قسم 3  الموارد البشرية في السياحة والفنادق سيح207

 اجباري قسم 3  االقتصاد السياحي والفندقي سيح209

 اجباري قسم 3  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث206

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   15 مجموع ساعات المستوى الثالث

 

 

المستوى 

 الرابع

 اجباري قسم 3  مقدمة في االرشاد السياحي ترث207

 اجباري قسم 3  المنظمات واألنظمة السياحية والفندقية سيح211

 اجباري قسم 3  مبادئ التسويق السياحي والفندقي سيح308

 سيح320
تطبيقات في اإلحصاء السياحي 

 والفندقي
 اجباري قسم 3 

 اجباري قسم 3  المحاسبة السياحية والفندقية سيح311

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   15 مجموع ساعات المستوى الرابع

 

 

المستوى 

 الخامس

 اجباري قسم 3  إدارة الفعاليات السياحية سيح309

 اجباري قسم 3 سيح102 التخطيط االستراتيجي في السياحة سيح310

 اجباري قسم 3 سيح311 2المحاسبة السياحية والفندقية سيح313

 اجباري قسم 3 سيح102 سياحية وفندقيةنظم معلومات  سيح312

 اجباري قسم 3  مهارات االتصال السياحي والفندقي سيح314

 اختياري كلية 2  مقرر اختياري من الجدول ادناه 

   15 مجموع ساعات المستوى الخامس

المستوى 

 السادس

 اجباري قسم 3 سيح308 بحوث التسويق السياحي والفندقي سيح407

 اجباري قسم 3 سيح308 إدارة الترويج السياحي سيح408

 اجباري قسم 3 سيح313سيح,209 دراسة جدوى المشروعات السياحية سيح409

 سلوك المستهلك السياحي سيح410
 سيح209سيح,102

 سيح308,
 اجباري قسم 3

 سيح411
إدارة الجودة في المنشآت السياحية 

 والفندقية
 اجباري قسم 3 سيح102

 اجباري قسم 2  إدارة وامن المنشآت الفندقية سيح421

   17 مجموع ساعات المستوى السادس

 

 

المستوى 

السابع )إدارة 

 الفعاليات(

 اجباري قسم 3 سيح309 اإلدارة االحترافية للفعاليات السياحية سيح431

 اجباري قسم 3 سيح409 تمويل ورعاية الفعاليات السياحية سيح432

 سيح433
االزمات والمخاطر في الفعاليات إدارة 

 السياحية
 اجباري قسم 3 

 اجباري قسم 2  إدارة الجمهور في الفعاليات السياحية سيح434

 اجباري قسم 3 سيح308 استراتيجيات تسويق الفعاليات السياحية سيح435

 اجباري قسم 3  المرافق والتجهيزات في الفعاليات السياحية سيح436

   17 المستوى السابعمجموع ساعات 

 

المستوى 

الثامن)إدارة 

 الفعاليات(

 تطبيق عملي في إدارة الفعاليات السياحية سيح437

سي432سيح,431

 ح

سي435سيح,433

 ح

 اجباري قسم 9

 اجباري قسم 3  مشروع بحث سيح438

   12 مجموع ساعات المستوى الثامن

   128 اجمالي الساعات لمسار إدارة الفعاليات السياحية

 



 

 ساعات من المقررات التالية حسب المستوى اعاله: 8يختار الطالب  –رابعا 

 

مقررات 

 اختيارية

 اختياري كلية التربية 2  دراسات في السيرة النبوية سلم100

 اختياري كلية التربية 2  القران الكريم قرأ100

 اختياري كلية التربية 2  اصول الثقافة االسالمية سلم101

 اختياري كلية التربية 2  االسرة في االسالم سلم102

 اختياري كلية التربية 2  النظام االقتصادي في االسالم سلم103

 اختياري كلية التربية 2  أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم104

 اختياري كلية التربية 2  حقوق االنسان سلم105

 اختياري كلية التربية 2  الفقه الطبي سلم 106

 اختياري كلية التربية 2  اخالقيات المهنة سلم 107

 اختياري كلية التربية 2  قضايا معاصرة سلم108

 اختياري كلية التربية 2  المرأة ودورها التنموي سلم 109

      

 

 

 


