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 جامعة الملك سعود     
 كلية السياحة واآلثار    

 قسم اإلدارة السياحية والفندقية
 

 الماجستير التنفيذى فى السياحة والضيافة
Executive Master in Tourism and Hospitality 

 

 سم الدرجة العلميةا 
  السياحة والضيافة.املاجستري التنفيذي يف 

 
  البرنامجالتدريس في لغة 

  اللغة اإلجنليزية 
 
 فصول دراسية( 4عامين دراسيين ):مدة الدراسة 
 
 المستفيدون من البرنامج 

 من املهنيني واملختصني. ضيافةاملهتمون برفع مستواهم العلمي واملعريف يف ختصصات السياحة وال 
  و الرتفيه أو اجلهات ذات العالقة بتقدمي برامج تستهدف تطوير  ضيافةوال ةالسياح صناعةالعاملون يف

 القطاعات ذات الصلة.
 

  شروط القبول 
  إضاااااافة إط اااااارول القةاااااوئ الاااااواللد يف الالالاااااة املوحااااادد للدلاواااااات العلياااااا يف اجلامعاااااات الساااااعولية والقواعاااااد

واإلجااااااااارايات التنتيمياااااااااة والتنفيذياااااااااة للدلاواااااااااات العلياااااااااا يف جامعاااااااااة امللااااااااا  واااااااااعول فااااااااا ن القسااااااااام ي ااااااااارتل 
 التايل:لاللتلاق بالربنامج 
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التخصصااااااااااات يف ك أو إنتسااااااااااا   أن يكااااااااااون املتقاااااااااادك حاصااااااااااال  علاااااااااا  للجااااااااااة الةكااااااااااالوليو   إنتتااااااااااا .1
ماااااان جامعااااااة امللاااااا  وااااااعول أو أي جامعااااااة أ اااااار  موصاااااا   ااااااا ماااااان  اإلنسااااااانية أو العلميااااااة أو الصاااااالية

 . 8:.5  ومعدئ  جيد وزالد التعليم باململكة العربية السعولية، بتقدير ال يقل عن 
 ني.ال تقل عن ونتىف جماالت السياحة أو الضيافة  أن يكون لد  املتقدك  ربد عملية .5

 
 ال ي رتل إ تةال القدلات العامة للجامعيني

 ال ي رتل موافقة جهة العمل
 

 متطلبات الحصول على الدرجة 
 

  بدون رسالة( الدراسيةخيار المقررات( 
  .متضمنة امل روع الةلثي من مقرلات الربنامج تدليسيةوحدد    69  الدال أن جيتاز          

 
 الفئة المستهدفة من البرنامج 

 

 كالهما    طالةات  طال  
 
   مواعيد الدراسة 

o .. الفااااااارتد املساااااااااية علااااااا  مااااااادال امواااااااةوع، عطلاااااااة  اياااااااة امواااااااةوع يف ياااااااومي مواعياااااااد للاواااااااة مرناااااااة
 اجلمعة والسةت.

 
 تكلفة الوحدة التدريسية 

o  5222  للوحدد التدليسية لاير  . 
o   :الف لاير5:إمجاط التكلفة للربنامج  . 
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  للبرنامج:الهيكل العام 
  الدراسيةخيار المقررات 

o   عل  النلو التايل:متضمنة م روع الةلث  تدليسية  وحدد 69عدل الوحدات املطلوبة 
 عدد الوحدات المطلوبة عدد المقررات نوع المقررات
   وحدد تدليسية51    مقرلات:  مقرلات إجةالية
   وحدد تدليسية9    مقرلات6  مقرلات ا تيالية 
   وحدد تدليسية9    مقرل 1  امل روع الةلثي 

   وحدد تدليسية69  مقرر (11) المجموع
 
 
 

 الخطة الدراسية للبرنامج 
 

o  المستوى األول 

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 نوع النشاط

 التقييم
)يحسب/ ال 

 يحسب( بالمعدل

متطلب 
 سابق

مناهج الةلث يف السياحة  ويت 811 1
 والضيافة

6  6+2  
  حيسب نتريةحماضرد 

املوالل الة رية املتقدمة ىف  ويت 815 5
 والضيافةالسياحة 

 نتريةحماضرد   6+2  6
  حيسب

 ويت 816 6
االجتاهات احلديثة للتسويق 

 ىف السياحة والضيافة
 نتريةحماضرد   6+2  6

  حيسب

  ( وحدة تدريسية9) المجموع
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o  الثانيالمستوى  

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 نوع النشاط

 التقييم
)يحسب/ ال 

 يحسب( بالمعدل
 متطلب سابق

التميز ىف جتربة العمالي ىف  ويت 851 1
 السياحة والضيافة

  حيسب حماضرد نترية  6+2  6

 ويت 855 5
ىف املخاطر و امزمات 

 الضيافةالسياحة و 
6  6+2  

 حماضرد نترية
  حيسب

  حيسب حماضرد نترية  2+6  6  1مقرل إ تيال    ... ويت 6
  ( وحدة تدريسية9) المجموع

 
 
o  الثالثالمستوى  

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 نوع النشاط

 التقييم
)يحسب/ ال 

 يحسب( بالمعدل
 متطلب سابق

 ويت 861 1
قضايا معاصرد ىف السياحة 

 والضيافة
 حماضرد نترية  6+2  6

  حيسب

ت آتنتيم ايرالات من  ويت 865 5
  السياحة والضيافة

 حماضرد نترية  6+2  6
  حيسب

  حيسب حماضرد نترية  2+6  6  5مقرل إ تيال    ... ويت 6
  ( وحدة تدريسية9) المجموع

 
o  الرابع المستوى 

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 نوع النشاط

 التقييم
)يحسب/ ال يحسب( 

 بالمعدل
 متطلب سابق

  حيسب نتريةحماضرد   2+6  6  6مقرل إ تيال    ... ويت 1
  حيسب م روع  15+  2  9 م روع الةلث ويت 899 5

  ( وحدة تدريسية9) المجموع
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o يلي: مما ( مقررات 3عدد )الطالب يختار  : قائمة المقررات االختيارية 

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 نوع النشاط

 التقييم
)يحسب/ ال يحسب( 

 بالمعدل
 متطلب سابق

 ويت 881 1
تكنولوجيا املعلومات 

واإلتصاالت ىف السياحة 
 والضيافة

 حماضرد نترية  6+2  6

  حيسب

ىف الربوتوكوئ واإلتيكيت  ويت 885 5
 السياحة والضيافة

 حماضرد نترية  6+2  6
  حيسب

  حيسب حماضرد نترية  2+6  6 السياحية والقر  املنتجعات ويت 886 6

املرافق االجتاهات احلديثة ىف  ويت 887 7
 والتجهيزات الفندقية 

 حماضرد نترية  6+2  6
  حيسب

الفعاليات واملهرجانات  ويت 888 8
 السياحية

 حماضرد نترية  6+2  6
  حيسب

تطوير عمليات امغذية  ويت 889 9
 وامل روبات

 حماضرد نترية  6+2  6
  حيسب

 ويت :88 :
التخطيط  والتنمية السياحية 

 املستدامة
 حماضرد نترية  6+2  6

  حيسب

  ( وحدة تدريسية9) المجموع
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Executive Master in Tourism and 

Hospitality 

(Non-thesis Option) 

 
 Degree's Name: 

 Executive Master in Tourism and Hospitality 

 Program's Language: 
 English  

 
 Program Beneficiaries: 

 Interested professionals and specialists to enhance their level of education and 
knowledge in the disciplines of tourism and hospitality. 

 Workers in the tourism, hospitality, and entertainment sectors or relevant 
organizations and authorities that provide programs aimed at the development of 
related sectors. 

 
 Admission Requirements 

In addition to the admission requirements mentioned in the unified regulations for 
graduate studies at Saudi universities and the organizational and executive rules and 
procedures for postgraduate studies at King Saud University, the department requires the 
following to enroll in the program: 

1. 1. The applicant must have obtained a bachelor’s degree (regularity or affiliation) in 
humanitarian, scientific or health specialties from King Saud University or any other 
university recommended by the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi 
Arabia, with a grade of no less than (good) and an average of (2.75). 

2. The applicant must have two or more years of practical experience in the fields of 
tourism or hospitality.  

- General aptitude test for university students is not required 
- Employer approval is not required 
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 Requirements for Obtaining the Degree: 
 Non-thesis option 

o Completing (36) study units of Master’s courses, including research 
project.  

 
 Program's Targeted Group 

 

 Male students  Female students   Both male and female students 

 
 Timetable: 
 Flexible. Evenings throughout the week, weekends (Friday and Saturday) 

 
 Study Unit Fee 

  (2000) SAR per unit. 

 Total amount for Master (72000) SAR 

 
 Program General Structure: 

 Non-thesis Option 

o Number of units required is (36), including the research project  

No. of Units Required No. of Courses Type of Courses 
(21) Study unit 7 Core courses 

(9) Study unit 3 Elective courses  

(6) Study unit 1 Research project 

(36) Study unit  ( 11 ) Total 
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Program's Study Plan: 
o First Level 

# Course 
Code 

Name 
No. of 
Study 
Units 

Activity 
Assessment 

GPA: 
(incl./excl.) 

Pre-
requisite 

1 511 ETO 
Research Methods in 

Tourism and 
Hospitality  

3 (3+0) 
Theoretical 

lecture 
included 

 

2 512 ETO 

Advanced Human 
Resources in 
Tourism and 
Hospitality 

3 (3+0) 

Theoretical 
lecture 

included 

 

3 513 ETO 
Modern Marketing 
Trends in Tourism 

and Hospitality 
3 (3+0) 

Theoretical 
lecture 

included 
 

Total (9) Study 
Units 

 

o Second Level 

# 
Course 
Code Name 

No. of 
Study 
Units 

Activity 
Assessment 

GPA: 
(incl./excl.) 

Pre-
requisite 

1 521 ETO 

Excellence in 
Customer 

Experience in 
Tourism and 
Hospitality  

3 (3+0) 

Theoretical 
lecture 

included 

 

2 522 ETO 
Crises and Risks in 

Tourism and 
Hospitality 

3 (3+0) 
Theoretical 

lecture 

included 
 

3 … ETO Elective Course (1) 3 (3+0) 
Theoretical 

lecture 

included 
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Total 
(9) Study 

Units 
 

o Third Level 

# Course 
Code 

Name 
No. of 
Study 
Units 

Activity 
Assessment 

GPA: 
(incl./excl.) 

Pre-
requisite 

1 531 ETO 
Contemporary Issues 

in Tourism and 
Hospitality 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 
 

2 532 ETO 

Organizing 
Revenues in 
Tourism and 
Hospitality 

Establishments 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 

 

3 … ETO Elective Course (2) 
3 (3+0) Theoretical 

lecture 

included 
 

Total 
(9) Study 

Units 
 

 
o Fourth Level  

# 
Course 
Code Name 

No. of 
Study 
Units 

Activity 
Assessment 

GPA: 
(incl./excl.) 

Pre-
requisite 

1 … ETO Elective Course (3) 3 (3+0) 
Theoretical 

lecture 
included 

 

2 599 ETO Research Project 6 (0 +12) Project Included  

Total 
(9) Study 

Units 
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o List of elective courses: student must select (3) courses from the following 

# 
Course 
Code Name 

No. of 
Study 
Units 

Activity 
Assessment 

GPA: 
(incl./excl.) 

Pre-
requisite 

1 551 ETO 
Information and Communication 

Technology in Tourism and 
Hospitality 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 
 

2 552 ETO 
Protocol and Etiquette in Tourism 

and Hospitality 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 
 

3 553 ETO Resorts and Tourist Villages 
3 (3+0) Theoretical 

lecture 

included 
 

4 554 ETO 
Modern Trends in Hotel Facilities 

and Equipment 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 
 

5 555 ETO 

 
Tourist Events and Festivals 

 
 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

Included 
 
  

6 556 ETO 
Food and Beverage Operations 

Development 

3 (3+0) Theoretical 
lecture 

included 
 

7 557 ETO 
Sustainable Tourism Planning and 

Development 
3 (3+0) Theoretical 

lecture 
included 

 

Total (9) Study 
Units 

 

 


