
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2المدخل الى عالم االثاراثر101_2مقدمة في اإلحصاءاحص2140مبادئ الرياضياتريض130

_3تاريخ الجزيرة العربية القديماثر141_2المهارات الكتابيةعرب3140مهارات الحاسبتقن140

_2اثار ماقبل التاريخاثر212_3مهارات التعليم والتفكير والبحثنهج2140مهارات االتصالعلم140

_2نشاة الكتابة وتطورهااثر213_1(2)الصحة واللياقةصحة8150(1)اللغة االنجليزيةنجم140

_3مقدمة في آثار الجزيرة العربيةاثر220س/_نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150

_2مقدمة في األنتروبولوجيااثر221
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3الفخار وتقنياتهاثر310_3مقدمة في إدارة موارد التراثترث2206الرسوم الصخريةاثر222

_2المسكوكات االسالميةاثر354_2مقدمة في علم المتاحفترث2301اآلثار والمجتمعاثر223

_2االثار اليونانية والرومانيةاثر404_2اثار وادي النيلاثر2304العمارة القديمة في الجزيرة العربيةاثر252

_2اثار بالد الشاماثر405_2المسكوكات القديمةاثر2305الفن العربي القديماثر253

_2لغات جنوب الجزيرة العربيةاثر409_2لغات شمال الجزيرة العربيةاثر3308العمارة اإلسالميةاثر257

_3الفنون اإلسالميةاثر411_2مناهج ونظريات في علم اآلثاراثر2309اللغة النبطيةاثر258

_3الكتابات االسالميةاثر2356اثأر وفنون بالد الرافديناثر259
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ
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)

15 اجملموع

_

_

سابق:س

_

_

معدل:مع 

جبارية 
إ

(1
)

_

_

األول: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة اآلثارUPARC: التخصص  اآلثار: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

السياحة واآلثار:كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل128:ساعات اخلطة 

_

_

الثالثالثاني األول

المتطلب

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

_

السادس

_

_

اجملموع

مستوى: مس متزامن: م

اجملموع اجملموع 15

ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

اثر251
العصور الحجرية في الجزيرة 

العربية
_8تدريب عملي في التنقيب االثرياثر2451

_2تطبيقات حديثة في علم اآلثاراثر2455االثنوغرافيا األثريةاثر301

_2ترميم وصيانة المعثورات األثريةاثر2456الفن والعمارة في المغرب واالندلساثر355

2الفن والعمارة في المشرق االسالمياثر407

2اآلثار الغارقةاثر410

2اإلنسان والبيئة في ماقبل التاريخاثر425

2اللغة اآلرميةاثر426

2فنون الشرق األدنى القديماثر432

2مشروع بحثاثر450

12

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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المتطلب
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الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس

رئيسي: نوع اخلطة

_

_

_

السابع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

128:ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اآلثارUPARC: التخصص اآلثار: اخلطة الدراسية لقسم السياحة واآلثار:كلية 

البكالوريوس:الدرجة األول: االصدار 

_


