
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقترح تحويل برامج 

 قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي 

 إلى نظام الفصول الثالثة
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 مقترح تحويل برامج قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي إلى نظام الفصول الثالثة

الثة، وسرعة إنجاز ذلك، قامت سعادة الثالدراسية بناء على توجيهات الجامعة بتحويل نظام الدراسة إلى نظام الفصول 

رح ، والعمل على إعداد مقتالثالثة الفصول  نظام إلى الدراسة نظام تحويل دراسةلالدكتورة رئيس القسم بتشكيل لجنة 

 وضمت اللجنة التشكيل التالي:برامج القسم إلى نظام الفصول الثالثة،  لتحويل خطط

 مقررا أ.د. محمد إسماعيل أبو العطا -1

 عضوا د. على محمد عثمان العراقي -2

 عضوا الهياجيد. ياسر هاشم  -3

 عضوا د. محمد عبد الفتاح باي -4

، والتنسيق مع لجان األقسام وتوزيع العمل بين األعضاء ،طة العملاللجنة بعقد عدة اجتماعات لوضع خ قامتقد و 

ومناقشة تحديات التحويل إلى نظام الفصول الثالثة، وقد انتهت اللجنة إلى املقترح  األخرى فيما يتعلق باملقررات املشتركة،

 .مجلس القسم للعرض علىورفعت به  املرفق

 

 الثالثة التحديات التي واجهت اللجنة للتحويل إلى نظام الفصول 

 واإلرشاد السياحي إدارة موارد التراث بكالوريوس: برنامج أوال

في إطار وضع مقترح للتحويل من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الفصول الثالثة، واجهت اللجنة عددا من التحديات، 

 وقد قامت اللجنة بوضع مقترحات ملعالجة تلك التحديات، والتي تمثلت في:

 املشتركةالسنة األولى 

لتحويلها إلى نظام الفصول  1.1ساعة في نظام الفصلين الدراسيين، وبضربها في  11تبلغ ساعات السنة األولى املشتركة 

ساعة، وهو العدد الذي ال يمكن دراسته خالل فصل دراس ي واحد طبقا للحد  24الثالثة يصبح إجمالي عدد الساعات 

ساعة، ومن ثم فقد تم اقتراح معالجة تحدي مقررات السنة  11الثة والبالغ األقص ى لعدد الساعات في نظام الفصول الث

ساعة دراسية  33األولى املشتركة بتقسيمها على فصلين مع إضافة مقررين من مقررات سلم ليصبح إجمالي الفصلين 

 ساعة لكل فصل دراس ي. 11بمعدل 

 املقررات املشتركة بين أقسام الكلية

مقررات، وقد تم التنسيق بين مقرري اللجان املعنية في  9شتركة بين أقسام الكلية وعددها يوجد عدد من املقررات امل

األقسام بتحويل النظام إلى ثالث فصول، وتم االتفاق على عدد الساعات لكل مقرر من املقررات املشتركة بما يحقق 

 .التوازن املطلوب في عدد ساعات كل مقرر، وفي عدد الساعات اإلجمالي للخطة
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 معالجة أوضاع الطالب الحاليين

تقترح اللجنة ان يتم ذلك بشكل مركزي على مستوي الجامعة وذلك من خالل النظام الخاص بعمادة القبول والتسجيل 

حيث ال يمكن للكليات أو األقسام القيام بتلك املعالجة. وعلى ان تتم تلك املعالجة باحتساب ما قام الطالب بدراسته من 

ما تبقي له من الطالب ن يستكمل في الدليل املرسل من الجامعة، وأ كما جاء 1.1الدراسية مضروبا في ساعات الخطة 

ن يعاد احتساب معدالته طبقا وعلى أ (.1.1ساعات بنفس طريقة احتساب عدد الساعات املتبقية بعد تعديلها )ضرب 

 لتلك املعادلة.

 املستجدينمعالجة أوضاع الطالب 

بالنسبة للطالب املستجدين ألنهم سيبدؤون دراستهم طبقا للنظام الجديد )نظام الفصول الثالثة( بعد ال توجد مشكلة 

 (.1.1اعتماد آلية احتساب الساعات بالطريقة املعدلة )ضرب 

 معالجة املتطلبات السابقة

على  ن( حيث تم اإلبقاءتم معالجة املتطلبات السابقة طبقا لنفس اآللية املستخدمة في النظام الحالي )نظام الفصلي

املتطلبات السابقة بنفس ترتيبها في الخطة الحالية وإقرارها في الخطة الجديدة )نظام الفصول الثالثة(، وبالتالي فلن يحدث 

 أي تغيير في تتابع املقررات أو متطلباتها السابقة.

 معالجة االعتمادات الوطنية والدولية

ت االعتماد الوطني، فال يمكن إجراء أي تعديالت على الخطة الحالية، وعلى أن تقوم ن البرنامج الحالي ال يزال تحنظرا أل 

وكالة الكلية للتطوير والجودة بالتنسيق مع الجهات املختصة فيما يتعلق باالعتماد الوطني بعد التحول لنظام الفصول 

 الثالثة.

 ثانيا: برنامج ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث

لم تواجه اللجنة تحديات كبيرة في تحويل برنامج املاجستير إلى نظام الفصول الثالثة، وذلك لعدم وجود سنة دراسية 

ينتظر ان يبدأ الفصل الدراس ي  حيثمشتركة، أو مقررات مشتركة مع برامج أخري، كما أن البرنامج لم يبدأ الدراسة بعد 

ن هناك طلبة حاليين بحاجة إلى معالجة أوضاع، وقد قامت اللجنة بتقديم هـ( وبالتالي لم يك1444القادم )الفصل األول 

 مقترحين للتحويل إلى نظام الفصول الثالثة.

 

 مقرر اللجنة                                                                                                                   

 العطا أ.د. محمد إسماعيل أبو 
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 املقترحمحتويات 

 

 واإلرشاد السياحي إلى نظام الفصول الثالثة إدارة موارد التراث أوال: مقترح تحويل خطة برنامج بكالوريوس

 .الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )نظام الفصلين الدراسيين(( 1جدول )

 عدد لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي ومقارنة الدراسية بالخطة املقررات ( أسماء2جدول )

 .الكسور  جبر ومع الكسور، جبر بدون  الثالثة الفصول  نظام مع الفصلين نظام في الساعات

الثالثة مع جبر الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )نظام الفصول ( 3جدول )

 .الكسور(

 .لكسور(ا بدون الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )نظام الفصول الثالثة ( 4جدول )

 

 ثانيا: مقترح تحويل خطة برنامج ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث إلى نظام الفصول الثالثة

 .)نظام الفصلين الدراسيين(ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث الخطة الدراسية لبرنامج ( 1جدول )

 ظامن في الساعات عدد ومقارنةماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث لبرنامج  الدراسية بالخطة املقررات ( أسماء2جدول )

 .الكسور  جبر ومع الكسور، جبر بدون  الثالثة الفصول  نظام مع الفصلين

 .)نظام الفصول الثالثة مع جبر الكسور(ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث الخطة الدراسية لبرنامج ( 3جدول )

 .الكسور( بدون )نظام الفصول الثالثة ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث الخطة الدراسية لبرنامج ( 4جدول )
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 مقترح تحويل خطة برنامج أوال: 

 واإلرشاد السياحي إدارة موارد التراث بكالوريوس

 إلى نظام الفصول الثالثة
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 (نظام الفصلين الدراسيينالخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )( 1جدول )

 أوال: املقررات املشتركة )مقررات ما قبل التخصص(                                                 

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

 

املستوى 

 األول 

 

 

 جامعة 6  إجباري  اللغة اإلنجليزية نجم141

 جامعة 3  إجباري  مهارات جامعية نهج141

 جامعة 3  إجباري  مقدمة في االحصاء إحص141

 جامعة 3  إجباري  مهارات الحاسب تقن141

 جامعة 1  إجباري  اللياقة والثقافة الصحية فجب151

 16 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

 

املستوى 

 الثاني

 جامعة 2  إجباري  مهارات كتابية عرب 141

 كلية 3  إجباري  السياحة والفندقةاملدخل إلى  سيح 114

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 216

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث 212

 برنامج ع(1ن+  3)4  إجباري  مقدمة في الحفاظ على التراث وصيانته ترث 141

 15 إجمالي ساعات املستوى الثاني

 

 

املستوى 

 الثالث

 جامعة 2  إجباري  أخالقيات املهنة سلم 112

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في إدارة أعمال التراث ترث 141

 برنامج 3  إجباري  السياحة واملجتمع سيح 211

 برنامج 3  إجباري  إدارة الجودة في التراث ترث 241

 برنامج 3  إجباري  السياحة التراثية ترث 212

 برنامج 3  إجباري  التراث الطبيعيإدارة  ترث 241

 12 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

 

املستوى 

 الرابع

 برنامج 2  إجباري  نشأة الكتابة وتطورها أثر 213

 برنامج 3 ترث 216 إجباري  تخطيط وتهيئة مواقع التراث ترث 242

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في إدارة املوارد البشرية ترث 215

 كلية 3  إجباري  مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 221

 برنامج 3 ترث 216 إجباري  الحرف والصناعات التقليدية ترث 243

 14 إجمالي ساعات املستوى الرابع

 

 

املستوى 

 الخامس

 برنامج 3  إجباري  التراث العمراني التقليدي ترث 316

 برنامج 3  إجباري  مقدمة في علم املتاحف ترث 312

 برنامج 3  إجباري  إدارة املهرجانات والفعاليات التراثية ترث 313

 برنامج 3  إجباري  ريادة األعمال التراثية ترث 313

 برنامج ع( 1ن+ 3)4 ترث 216 إجباري  تقنيات في عرض التراث ترث 311
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 16 إجمالي ساعات املستوى الخامس

 

مقررات 

 اختيارية

 جامعة 2  اختياري  (1الثقافة اإلسالمية )مقرر اختياري من سلة  سلم111

سلم111  جامعة 2  اختياري  (2مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

سلم111  جامعة 2  اختياري  (3مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

  6 إجمالي ساعات املقررات االختيارية

  34 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص 

 

 ثانيا: مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

 

املستوى 

 السادس

 

 

 برنامج 2  إجباري  اقتصاديات التراث ترث 251

 برنامج 2  إجباري  املناهج والنظريات في إدارة التراث ترث 311

 برنامج 2  إجباري  تسويق التراث ترث 312

 برنامج 3  إجباري  تسجيل وتوثيق التراث ترث 313

 برنامج 2  إجباري  املتحف واملجتمع  ترث 314

 برنامج 3  إجباري  قضايا معاصرة في إدارة التراث ترث 355

 14 املستوى السادسإجمالي ساعات 

 

 

املستوى 

 السابع

 برنامج 2  إجباري  إدارة التراث العمراني ترث 411

 برنامج 2  إجباري  إدارة الفلكلور والتراث غير املادي ترث 416

 برنامج 3 ترث 312 إجباري  إدارة املتاحف ترث 421

 برنامج 3  إجباري  منظمات وأنظمة التراث ترث 422

 برنامج 2  إجباري  والتنمية التراث ترث 423

 برنامج 3  إجباري  إدارة الحرف والصناعات التقليدية ترث 424

 برنامج 3  إجباري  تصميم املعارض والعروض املتحفية ترث 451

 13 إجمالي ساعات املستوى السابع

 

املستوى 

 الثامن

 برنامج ع(21) 11  إجباري  تطبيق عملي في إدارة التراث ترث 435

 برنامج 2  إجباري  مشروع بحث ترث 436

 12 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 44 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 34 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 123 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 ثالثا: مقررات تخصص مسار اإلرشاد السياحي                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

 

املستوى 

 السادس

 

 

 برنامج 3  إجباري  األنماط السياحية سيح 215

 برنامج 3  إجباري  التاريخ الحضاري واالجتماعيموضوعات في  ترث 315

 برنامج 2  إجباري  بحوث في اإلرشاد السياحي ترث 316

 برنامج 3  إجباري  إدارة املجموعات السياحية ترث 312

 برنامج 2 ترث 212 إجباري  سيكولوجية السائح ترث 313

 برنامج 3 ترث 212 إجباري  نصوص متخصصة في اإلرشاد السياحي ترث 332

 16 إجمالي ساعات املستوى السادس

 

 

املستوى 

 السابع

 برنامج 3  إجباري  إدارة الترويج السياحي سيح 412

 برنامج 3  إجباري  تصميم وإدارة البرامج السياحية سيح 413

 برنامج 3 ترث 332 إجباري  أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع ومتاحف( ترث 425

 برنامج 2 ترث 312 إجباري  الحج والعمرةإدارة خدمات  ترث 426

 برنامج 3 ترث 212 إجباري  تأهيل املرشد السياحي ترث 422

 برنامج 2  إجباري  قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي ترث 325

 16 إجمالي ساعات املستوى السابع

 

املستوى 

 الثامن

 برنامج ع(21) 11 ترث 425 إجباري  تطبيق عملي في اإلرشاد السياحي ترث 432

 برنامج 2  إجباري  مشروع بحث ترث 433

 12 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 44 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 34 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 123 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي الدراسية بالخطة املقررات أسماء (2) جدول  

 الكسور  جبر ومع الكسور، جبر بدون  الثالثة الفصول  نظام مع الفصلين نظام في الساعات عدد ومقارنة

متطلب  اسم املقرر  رمز املقرر 

 سابق

عدد الساعات 

 نظام الفصلين

 عدد الساعات 

 فصول  3نظام 

 بدون جبر الكسور 

 عدد الساعات 

 فصول  3نظام 

 مع جبر الكسور  

 مقررات مشتركة )ما قبل التخصص(

  3 6  اللغة اإلنجليزية نجم141

متروك إلدارة 

الجامعة جبر 

 الكسور 

 4.5 3  مهارات جامعية نهج141

 4.5 3  مقدمة في االحصاء إحص141

 4.5 3  مهارات الحاسب تقن141

 1.5 1  اللياقة والثقافة الصحية فجب151

 3 3 2  (1مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) سلم 111

 3 3 2  مهارات الكتابة عرب141

 3 3 2  (2مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) سلم111 

 5 4.5 3  املدخل الى السياحة والفندقة سيح114

 4 4.5 3  التراثمقدمة في إدارة موارد  ترث 216

 5 4.5 3  مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث 212

 ع(4ن+4) 6 ع(4ن+4) 6 ع(2ن+3) 4  مقدمة في الحفاظ على التراث وصيانته ترث 141

 3 3 2  (3مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) سلم 111

 3 3 2  أخالقيات املهنة سلم 112

 4 4.5 3  التراثمقدمة في إدارة أعمال  ترث 141

 4 4.5 3  السياحة واملجتمع سيح 211

 4 4.5 3  إدارة الجودة في التراث ترث 241

 5 4.5 3  السياحة التراثية ترث 212

 5 4.5 3  إدارة التراث الطبيعي ترث 241

 3 3 2  نشأة الكتابة وتطورها أثر 213

 5 4.5 3 ترث 216 تخطيط وتهيئة مواقع التراث ترث 242

 4 4.5 3  مقدمة في إدارة املوارد البشرية ترث 215

 5 4.5 3  مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 221

 4 4.5 3 ترث 216 الحرف والصناعات التقليدية ترث 243

 4 4.5 3  التراث العمراني التقليدي ترث 316

 5 4.5 3  مقدمة في علم املتاحف ترث 312

 5 4.5 3  والفعاليات التراثيةإدارة املهرجانات  ترث 313

 4 4.5 3  ريادة األعمال التراثية ترث 313

 ع(4ن+4) 6 ع(4ن+4) 6 ع(2ن+3) 4 ترث 216 تقنيات في عرض التراث ترث 311

 126 126 34  إجمالي ساعات املقررات املشتركة
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 مقررات تخصصية )مسار إدارة موارد التراث(

 3 3 2  اقتصاديات التراث ترث 251

 3 3 2  املناهج والنظريات في إدارة التراث ترث 311

 3 3 2  تسويق التراث ترث 312

 5 4.5 3  تسجيل وتوثيق التراث ترث 313

 3 3 2  املتحف واملجتمع  ترث 314

 4 4.5 3  قضايا معاصرة في إدارة التراث ترث 355

 3 3 2  إدارة التراث العمراني ترث 411

 3 3 2  الفلكلور والتراث غير املاديإدارة  ترث 416

 5 4.5 3 ترث 312 إدارة املتاحف ترث 421

 4 4.5 3  منظمات وأنظمة التراث ترث 422

 3 3 2  التراث والتنمية ترث 423

 4 4.5 3  إدارة الحرف والصناعات التقليدية ترث 424

 5 4.5 3  تصميم املعارض والعروض املتحفية ترث 451

 ع(31) 15 ع(31) 15 ع(21) 11  تطبيق عملي في إدارة التراث ترث 435

 3 3 2  مشروع بحث ترث 436

 66 66 44  إجمالي ساعات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 مقررات تخصصية )مسار اإلرشاد السياحي(

 4 4.5 3  األنماط السياحية سيح 215

 5 4.5 3  موضوعات في التاريخ الحضاري واالجتماعي ترث 315

 3 3 2  بحوث في اإلرشاد السياحي ترث 316

 4 4.5 3  إدارة املجموعات السياحية ترث 312

 3 3 2 ترث 212 السائح ةسيكولوجي ترث 313

 5 4.5 3 ترث 212 نصوص متخصصة في اإلرشاد السياحي ترث 332

 5 4.5 3  إدارة الترويج السياحي سيح 412

 4 4.5 3  السياحيةتصميم وإدارة البرامج  سيح 413

 4 4.5 3 ترث 332 أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع ومتاحف( ترث 425

 3 3 2 ترث 312 إدارة خدمات الحج والعمرة ترث 426

 5 4.5 3 ترث 212 تأهيل املرشد السياحي ترث 422

 3 3 2  قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي ترث 325

 ع(31) 15 ع(31) 15 ع(21) 11 ترث 425 السياحيتطبيق عملي في اإلرشاد  ترث 432

 3 3 2  مشروع بحث ترث 433

 66 66 44  إجمالي ساعات تخصص مسار اإلرشاد السياحي

 126 126 34  )ما قبل التخصص( إجمالي ساعات املقررات املشتركة

 132 132 123  إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 (نظام الفصول الثالثة مع جبر الكسور بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )الخطة الدراسية لبرنامج ( 3جدول )

 أوال: املقررات املشتركة )مقررات ما قبل التخصص(                                                 

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

املستوى 

 األول 

 

 

 جامعة 3  إجباري  اللغة اإلنجليزية نجم141

 جامعة   إجباري  مهارات جامعية نهج141

 جامعة   إجباري  اللياقة والثقافة الصحية فجب151

 15 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

 

املستوى 

 الثاني

 جامعة 3  إجباري  مهارات كتابية عرب 141

 جامعة   إجباري  االحصاءمقدمة في  إحص141

 جامعة   إجباري  مهارات الحاسب تقن141

 جامعة 3  إجباري  (1مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) سلم111

 15 إجمالي ساعات املستوى الثاني

 

املستوى 

 الثالث

 كلية 5  إجباري  املدخل إلى السياحة والفندقة سيح 114

 برنامج 4  إجباري  موارد التراثمقدمة في إدارة  ترث 216

 برنامج ع(4ن+  4)6  إجباري  مقدمة في الحفاظ على التراث وصيانته ترث 141

 15 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

املستوى 

 الرابع

 جامعة 3  إجباري  أخالقيات املهنة سلم 112

 برنامج 5  إجباري  مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث 212

 برنامج 4  إجباري  مقدمة في إدارة أعمال التراث ترث 141

 برنامج 4  إجباري  السياحة واملجتمع سيح 211

 16 إجمالي ساعات املستوى الرابع

 

املستوى 

 الخامس

 

 برنامج 4  إجباري  إدارة الجودة في التراث ترث 241

 برنامج 5  إجباري  السياحة التراثية ترث 212

 برنامج 3  إجباري  وتطورهانشأة الكتابة  أثر 213

سلم111  جامعة 3  اختياري  (2مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

 15 إجمالي ساعات املستوى الخامس

 

 

املستوى 

 السادس

 برنامج 5  إجباري  إدارة التراث الطبيعي ترث 241

 برنامج 5 ترث 216 إجباري  تخطيط وتهيئة مواقع التراث ترث 242

 برنامج 4  إجباري  مقدمة في إدارة املوارد البشرية ترث 215

سلم111  جامعة 3  اختياري  (3مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

 12 إجمالي ساعات املستوى السادس

 

 

 كلية 5  إجباري  مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 221

 برنامج 4 ترث 216 إجباري  التقليديةالحرف والصناعات  ترث 243
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املستوى 

 السابع

 

 برنامج 4  إجباري  التراث العمراني التقليدي ترث 316

 برنامج 5  إجباري  مقدمة في علم املتاحف ترث 312

 13 إجمالي ساعات املستوى السابع

 

املستوى 

 الثامن

 

 برنامج 5  إجباري  إدارة املهرجانات والفعاليات التراثية ترث 313

 برنامج 4  إجباري  ريادة األعمال التراثية ترث 313

 برنامج ع( 4ن+ 4)6 ترث 216 إجباري  تقنيات في عرض التراث ترث 311

 15 إجمالي ساعات املستوى الثامن

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص 

 

 ثانيا: مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

 

املستوى 

 التاسع

 

 

 برنامج 3  إجباري  اقتصاديات التراث ترث 251

 برنامج 3  إجباري  والنظريات في إدارة التراثاملناهج  ترث 311

 برنامج 3  إجباري  تسويق التراث ترث 312

 برنامج 5  إجباري  تسجيل وتوثيق التراث ترث 313

 برنامج 3  إجباري  املتحف واملجتمع  ترث 314

 12 إجمالي ساعات املستوى التاسع

 

 

املستوى 

 العاشر

 برنامج 4  إجباري  التراثقضايا معاصرة في إدارة  ترث 355

 برنامج 3  إجباري  إدارة التراث العمراني ترث 411

 برنامج 3  إجباري  إدارة الفلكلور والتراث غير املادي ترث 416

 برنامج 5 ترث 312 إجباري  إدارة املتاحف ترث 421

 15 إجمالي ساعات املستوى العاشر

املستوى 

الحادي 

 عشر

 برنامج 4  إجباري  التراث منظمات وأنظمة ترث 422

 برنامج 3  إجباري  التراث والتنمية ترث 423

 برنامج 4  إجباري  إدارة الحرف والصناعات التقليدية ترث 424

 برنامج 5  إجباري  تصميم املعارض والعروض املتحفية ترث 451

 16 إجمالي ساعات املستوى السابع

املستوى 

الثاني 

 عشر

 برنامج ع(31) 15  إجباري  في إدارة التراث تطبيق عملي ترث 435

 برنامج 3  إجباري  مشروع بحث ترث 436

 13 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 66 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 132 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 ثالثا: مقررات تخصص مسار اإلرشاد السياحي                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

املستوى 

 التاسع

 

 

 برنامج 4  إجباري  األنماط السياحية سيح 215

 برنامج 5  إجباري  في التاريخ الحضاري واالجتماعيموضوعات  ترث 315

 برنامج 3  إجباري  بحوث في اإلرشاد السياحي ترث 316

 برنامج 4  إجباري  إدارة املجموعات السياحية ترث 312

 16 إجمالي ساعات املستوى التاسع

 

 

املستوى 

 العاشر

 برنامج 3 ترث 212 إجباري  سيكولوجية السائح ترث 313

 برنامج 5 ترث 212 إجباري  نصوص متخصصة في اإلرشاد السياحي ترث 332

 برنامج 5  إجباري  إدارة الترويج السياحي سيح 412

 برنامج 4 ترث 332 إجباري  أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع ومتاحف( ترث 425

 12 إجمالي ساعات املستوى العاشر

املستوى 

الحادي 

 عشر

 برنامج 4  إجباري  البرامج السياحيةتصميم وإدارة  سيح 413

 برنامج 3 ترث 312 إجباري  إدارة خدمات الحج والعمرة ترث 426

 برنامج 5 ترث 212 إجباري  تأهيل املرشد السياحي ترث 422

 برنامج 3  إجباري  قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي ترث 325

 15 إجمالي ساعات املستوى السابع

املستوى 

الثاني 

 عشر

 برنامج ع(31) 15 ترث 425 إجباري  تطبيق عملي في اإلرشاد السياحي ترث 432

 برنامج 3  إجباري  مشروع بحث ترث 433

 13 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 66 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 132 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 (نظام الفصول الثالثة بدون جبر الكسور الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي )( 4جدول )

 أوال: املقررات املشتركة )مقررات ما قبل التخصص(                                                 

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

املستوى 

 األول 

 

 

 جامعة 3  إجباري  اللغة اإلنجليزية نجم141

 جامعة 4.5  إجباري  مهارات جامعية نهج141

 جامعة 1.5  إجباري  اللياقة والثقافة الصحية فجب151

 15 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

 

املستوى 

 الثاني

 جامعة 3  إجباري  مهارات كتابية عرب 141

 جامعة 4.5  إجباري  مقدمة في االحصاء إحص141

 جامعة 4.5  إجباري  مهارات الحاسب تقن141

 جامعة 3  إجباري  (1مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) سلم111

 15 إجمالي ساعات املستوى الثاني

 

املستوى 

 الثالث

 كلية 4.5  إجباري  املدخل إلى السياحة والفندقة سيح 114

 برنامج 4.5  إجباري  مقدمة في إدارة موارد التراث ترث 216

 برنامج ع(4ن+  4)6  إجباري  مقدمة في الحفاظ على التراث وصيانته ترث 141

 15 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

املستوى 

 الرابع

 جامعة 3  إجباري  املهنةأخالقيات  سلم 112

 برنامج 4.5  إجباري  مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث 212

 برنامج 4.5  إجباري  مقدمة في إدارة أعمال التراث ترث 141

 برنامج 4.5  إجباري  السياحة واملجتمع سيح 211

 16.5 إجمالي ساعات املستوى الرابع

 

املستوى 

 الخامس

 

 برنامج 4.5  إجباري  التراث إدارة الجودة في ترث 241

 برنامج 4.5  إجباري  السياحة التراثية ترث 212

 برنامج 3  إجباري  نشأة الكتابة وتطورها أثر 213

سلم111  جامعة 3  اختياري  (2مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

 15 إجمالي ساعات املستوى الخامس

 

 

املستوى 

 السادس

 برنامج 4.5  إجباري  التراث الطبيعيإدارة  ترث 241

 برنامج 4.5 ترث 216 إجباري  تخطيط وتهيئة مواقع التراث ترث 242

 برنامج 4.5  إجباري  مقدمة في إدارة املوارد البشرية ترث 215

سلم111  جامعة 3  اختياري  (3مقرر اختياري من سلة الثقافة اإلسالمية ) 

 16.5 إجمالي ساعات املستوى السادس

 

 

 كلية 4.5  إجباري  مقدمة في آثار الجزيرة العربية أثر 221

 برنامج 4.5 ترث 216 إجباري  الحرف والصناعات التقليدية ترث 243
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املستوى 

 السابع

 

 برنامج 4.5  إجباري  التراث العمراني التقليدي ترث 316

 برنامج 4.5  إجباري  مقدمة في علم املتاحف ترث 312

 13 ساعات املستوى السابعإجمالي 

 

املستوى 

 الثامن

 

 برنامج 4.5  إجباري  إدارة املهرجانات والفعاليات التراثية ترث 313

 برنامج 4.5  إجباري  ريادة األعمال التراثية ترث 313

 برنامج ع( 4ن+ 4)6 ترث 216 إجباري  تقنيات في عرض التراث ترث 311

 15 إجمالي ساعات املستوى الثامن

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص 

 

 ثانيا: مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

 

املستوى 

 التاسع

 

 

 برنامج 3  إجباري  اقتصاديات التراث ترث 251

 برنامج 3  إجباري  املناهج والنظريات في إدارة التراث ترث 311

 برنامج 3  إجباري  تسويق التراث ترث 312

 برنامج 4.5  إجباري  تسجيل وتوثيق التراث ترث 313

 برنامج 3  إجباري  املتحف واملجتمع  ترث 314

 16.5 التاسعإجمالي ساعات املستوى 

 

 

املستوى 

 العاشر

 برنامج 4.5  إجباري  قضايا معاصرة في إدارة التراث ترث 355

 برنامج 3  إجباري  إدارة التراث العمراني ترث 411

 برنامج 3  إجباري  إدارة الفلكلور والتراث غير املادي ترث 416

 برنامج 4.5 ترث 312 إجباري  إدارة املتاحف ترث 421

 15 ساعات املستوى العاشرإجمالي 

املستوى 

الحادي 

 عشر

 برنامج 4.5  إجباري  منظمات وأنظمة التراث ترث 422

 برنامج 3  إجباري  التراث والتنمية ترث 423

 برنامج 4.5  إجباري  إدارة الحرف والصناعات التقليدية ترث 424

 برنامج 4.5  إجباري  تصميم املعارض والعروض املتحفية ترث 451

 16.5 إجمالي ساعات املستوى السابع

املستوى 

الثاني 

 عشر

 برنامج ع(31) 15  إجباري  تطبيق عملي في إدارة التراث ترث 435

 برنامج 3  إجباري  مشروع بحث ترث 436

 13 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 66 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 132 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 ثالثا: مقررات تخصص مسار اإلرشاد السياحي                                                    

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

املستوى 

 التاسع

 

 

 برنامج 4.5  إجباري  األنماط السياحية سيح 215

 برنامج 4.5  إجباري  موضوعات في التاريخ الحضاري واالجتماعي ترث 315

 برنامج 3  إجباري  بحوث في اإلرشاد السياحي ترث 316

 برنامج 4.5  إجباري  إدارة املجموعات السياحية ترث 312

 16.5 التاسعإجمالي ساعات املستوى 

 

 

املستوى 

 العاشر

 برنامج 3 ترث 212 إجباري  سيكولوجية السائح ترث 313

 برنامج 4.5 ترث 212 إجباري  نصوص متخصصة في اإلرشاد السياحي ترث 332

 برنامج 4.5  إجباري  إدارة الترويج السياحي سيح 412

 برنامج 4.5 ترث 332 إجباري  أساليب اإلرشاد السياحي )مواقع ومتاحف( ترث 425

 16.5 إجمالي ساعات املستوى العاشر

املستوى 

الحادي 

 عشر

 برنامج 4.5  إجباري  تصميم وإدارة البرامج السياحية سيح 413

 برنامج 3 ترث 312 إجباري  إدارة خدمات الحج والعمرة ترث 426

 برنامج 4.5 ترث 212 إجباري  تأهيل املرشد السياحي ترث 422

 برنامج 3  إجباري  قضايا معاصرة في اإلرشاد السياحي ترث 325

 15 إجمالي ساعات املستوى السابع

املستوى 

الثاني 

 عشر

 برنامج ع(31) 15 ترث 425 إجباري  تطبيق عملي في اإلرشاد السياحي ترث 432

 برنامج 3  إجباري  مشروع بحث ترث 433

 13 إجمالي ساعات املستوى الثامن

إجمالي 

 الساعات

 66 إجمالي ساعات مقررات تخصص مسار إدارة موارد التراث

 126 إجمالي ساعات املقررات املشتركة قبل التخصص

 132 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 قترح تحويل خطة برنامجمثانيا: 

 إدارة موارد التراث ماجستير اآلداب في 

 إلى نظام الفصول الثالثة
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 (نظام الفصلين الدراسيينإدارة موارد التراث ) ماجستير اآلداب فيالخطة الدراسية لبرنامج ( 1جدول )

 أوال: املقررات املشتركة )مقررات ما قبل التخصص(                                                 

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

املستوى 

 األول 

 

 

 برنامج ع(2ن+2) 3  إجباري  إدارة التراث الثقافي املادي ترث 511

 برنامج  3  إجباري  إدارة التراث الثقافي غير املادي ترث 512

 برنامج  3  إجباري  السياق التراثي: القيمة واألهمية ترث 513

 برنامج  3  إجباري  أنظمة وتشريعات إدارة التراث ترث 514

 12 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

املستوى 

 الثاني

 برنامج ع(2ن+2) 3 ترث 511 إجباري  دراسات متقدمة في إدارة املتاحف ترث 521

 برنامج ع(2ن+2) 3 ترث 511 إجباري  نظريات وتقنيات الحفاظ على التراث الثقافي ترث 522

 برنامج  3 ترث 514 إجباري  الحفاظ على التراث الطبيعي وتأهيله ترث 523

 برنامج  3 ترث 513 إجباري  التراث والسياحة ترث 524

 12 إجمالي ساعات املستوى الثاني

 

املستوى 

 الثالث

 برنامج ع(2ن+2) 3 ترث 522 إجباري  حفظ وصون التراثلالتطبيقية األساليب  ترث 531

 برنامج ع(2ن+2) 3 ترث 522 إجباري  التراث والوسائل الرقمية الحديثة ترث 532

 برنامج 3  اختياري  (1مقرر اختياري ) .... ترث

 3 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

املستوى 

 الرابع

 برنامج  3 ترث 523 إجباري  دراسات متقدمة في اقتصاديات التراث ترث 541

 برنامج ع(2ن+2) 3  اختياري  (2) مقرر اختياري  .... ترث

 برنامج ع(6+1) 3  إجباري  شروع بحثم ترث 533

 3 إجمالي ساعات املستوى الرابع

إجمالي 

 ساعاتال

اإلجباريةإجمالي ساعات املقررات   36 

 6 إجمالي ساعات املقررات االختيارية

 42 الخطة الدراسيةإجمالي ساعات 
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 لبرنامج ماجستير اآلداب في إدارة موارد التراث  الدراسية بالخطة املقررات أسماء (2) جدول 

 الكسور  جبر ومع الكسور، جبر بدون  الثالثة الفصول  نظام مع الفصلين نظام في الساعات عدد ومقارنة

 

متطلب  اسم املقرر  رمز املقرر 

 سابق

عدد الساعات 

 نظام الفصلين

 عدد الساعات 

 فصول  3نظام 

 بدون جبر الكسور 

 عدد الساعات 

 فصول  3نظام 

 مع جبر الكسور  

 الخطةمقررات أوال: 

 ع(2ن+4) 5 4.5 ع(2ن+2) 3  إدارة التراث الثقافي املادي ترث 511

 5 4.5  3  إدارة التراث الثقافي غير املادي ترث 512

 4 4.5  3  السياق التراثي: القيمة واألهمية ترث 513

 4 4.5  3  أنظمة وتشريعات إدارة التراث ترث 514

 ع(2ن+3)4  4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 511 دراسات متقدمة في إدارة املتاحف ترث 521

 ع(2ن+4) 5 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 511 نظريات وتقنيات الحفاظ على التراث الثقافي ترث 522

 5 4.5  3 ترث 514 الحفاظ على التراث الطبيعي وتأهيله ترث 523

 5 4.5  3 ترث 513 التراث والسياحة ترث 524

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 522 حفظ وصون التراثلالتطبيقية األساليب  ترث 531  

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 522 التراث والوسائل الرقمية الحديثة ترث 532  

 4 4.5 3  (1مقرر اختياري ) .... ترث

 5 4.5  3 ترث 523 دراسات متقدمة في اقتصاديات التراث ترث 541

 ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3  (2) مقرر اختياري  .... ترث

 ع(11+1) 5  4.5 ع(6+1) 3  شروع بحثم ترث 533

 االختياريةقررات ثانيا: امل

 4 4.5  3 ترث 511 تنميةالتراث وال ترث 521

 4 4.5  3 ترث 512 األغذية التراثية في اململكة تطور  ترث 521

 4 4.5  3 ترث 512 التراث والفن ترث 522

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 511 التخطيط الحضري التراثي ترث 523  

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 522 دراسات تطبيقية معاصرة في إدارة التراث ترث 524  

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 511 التصميم الداخلي في العمارة التراثية ترث 525  

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 541 التراثية األعمالدراسات متقدمة في إدارة  ترث 526  

 4 4.5  3 ترث 511 املخطوطات العربية ترث 522

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 511 التراث العمراني أنماط ترث 523  

 4 4.5  3 ترث 531 التراث والحداثة ترث 523

ع(2ن+3)4 4.5 ع(2ن+2) 3 ترث 512 إدارة وتسويق الحرف التقليدية ترث 531  

 55 54 36 اإلجباريةإجمالي ساعات املقررات 

 3 3 6 االختيارية )يختار الطالب مقررين فقط(إجمالي ساعات املقررات 

 63 63 42 إجمالي ساعات الخطة الدراسية
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 (الكسور نظام الفصول الثالثة مع جبر )إدارة موارد التراث  ماجستير اآلداب فيالخطة الدراسية لبرنامج ( 3جدول )

إجباري أم  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

املستوى 

 األول 

 برنامج ع(2ن+4) 5  إجباري  إدارة التراث الثقافي املادي ترث 511

 برنامج  5  إجباري  إدارة التراث الثقافي غير املادي ترث 512

 11 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

املستوى 

 الثاني

 برنامج  4  إجباري  السياق التراثي: القيمة واألهمية ترث 513

 برنامج  4  إجباري  أنظمة وتشريعات إدارة التراث ترث 514

 برنامج ع(2ن+3) 4 ترث 511 إجباري  دراسات متقدمة في إدارة املتاحف ترث 521

 21 إجمالي ساعات املستوى الثاني

املستوى 

 الثالث

 برنامج ع(2ن+4) 5 ترث 511 إجباري  نظريات وتقنيات الحفاظ على التراث الثقافي ترث 522

 برنامج  5 ترث 514 إجباري  الحفاظ على التراث الطبيعي وتأهيله ترث 523

 11 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

املستوى 

 الرابع

 برنامج ع(2ن+3) 4 ترث 522 إجباري  حفظ وصون التراثلالتطبيقية األساليب  ترث 531

 برنامج ع(2ن+3) 4 ترث 522 إجباري  التراث والوسائل الرقمية الحديثة ترث 532

 برنامج 4  اختياري  (1مقرر اختياري ) .... ترث

 12 إجمالي ساعات املستوى الرابع

 

املستوى 

 الخامس

 برنامج  5 ترث 513 إجباري  التراث والسياحة ترث 524

 برنامج  5 ترث 523 إجباري  متقدمة في اقتصاديات التراثدراسات  ترث 541

 11 الخامسإجمالي ساعات املستوى 

املستوى 

 السادس

 برنامج 4  اختياري  (2) مقرر اختياري  .... ترث

 برنامج ع(11+1) 5  إجباري  شروع بحثم ترث 533

 3 السادسإجمالي ساعات املستوى 

إجمالي 

 ساعاتال

اإلجباريةإجمالي ساعات املقررات   55  

  3 إجمالي ساعات املقررات االختيارية

  63 الخطة الدراسيةإجمالي ساعات 
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 (ور جبر الكس بدون نظام الفصول الثالثة إدارة موارد التراث ) ماجستير اآلداب فيالخطة الدراسية لبرنامج ( 4جدول )

أم إجباري  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 

 اختياري 

متطلب 

 سابق

نوع  الساعات

 املتطلب

 

املستوى 

 األول 

 برنامج ع(3ن+3) 4.5  إجباري  إدارة التراث الثقافي املادي ترث 511

 برنامج  4.5  إجباري  إدارة التراث الثقافي غير املادي ترث 512

 3 إجمالي ساعات املستوى األول 

 

املستوى 

 الثاني

 برنامج 4.5  إجباري  القيمة واألهميةالسياق التراثي:  ترث 513

 برنامج  4.5  إجباري  أنظمة وتشريعات إدارة التراث ترث 514

 برنامج ع(3ن+3) 4.5 ترث 511 إجباري  دراسات متقدمة في إدارة املتاحف ترث 521

 2.31 إجمالي ساعات املستوى الثاني

املستوى 

 الثالث

 برنامج ع(3ن+3) 4.5 ترث 511 إجباري  التراث الثقافينظريات وتقنيات الحفاظ على  ترث 522

 برنامج  4.5 ترث 514 إجباري  الحفاظ على التراث الطبيعي وتأهيله ترث 523

 3 إجمالي ساعات املستوى الثالث

 

املستوى 

 الرابع

 برنامج ع(3ن+3) 4.5 ترث 522 إجباري  حفظ وصون التراثلالتطبيقية األساليب  ترث 531

 برنامج ع(3ن+3) 4.5 ترث 522 إجباري  التراث والوسائل الرقمية الحديثة ترث 532

 برنامج 4.5  اختياري  (1مقرر اختياري ) .... ترث

 13.5 إجمالي ساعات املستوى الرابع

 

املستوى 

 الخامس

 برنامج  4.5 ترث 513 إجباري  التراث والسياحة ترث 524

 برنامج  4.5 ترث 523 إجباري  التراثدراسات متقدمة في اقتصاديات  ترث 541

 3 الخامسإجمالي ساعات املستوى 

املستوى 

 السادس

 برنامج 4.5  اختياري  (2) مقرر اختياري  .... ترث

 برنامج ع(11+1) 5  إجباري  شروع بحثم ترث 533

 3 السادسإجمالي ساعات املستوى 

إجمالي 

 ساعاتال

اإلجباريةإجمالي ساعات املقررات   54  

  3 إجمالي ساعات املقررات االختيارية

  63 الخطة الدراسيةإجمالي ساعات 

 

 


