
رئيسي: نوع اخلطة

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3المدخل الى السياحة والفندقة سيح104_2مقدمة في اإلحصاءاحص2140مبادئ الرياضياتريض130

ترث204_2المهارات الكتابيةعرب3140مهارات الحاسبتقن140
مقدمة في الحفاظ على التراث 

وصيانته
3_

_2مقدمة في إدارة اعمال التراث ترث205_3مهارات التعليم والتفكير والبحثنهج2140مهارات االتصالعلم140

_3مقدمة في إدارة موارد التراثترث206_1(2)الصحة واللياقةصحة8150(1)اللغة االنجليزيةنجم140

_3مقدمة في اإلرشاد السياحي ترث207س/_نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/سيح3104األنماط السياحيةسيح205_2نشاة الكتباة وتطورهااثر2213السياحة والمجتمعسيح206

ترث315_3مقدمة في آثار الجزيرة العربيةاثر2220إدارة الجودة في التراثترث211
موضوعات في التاريخ الحضاري 

واالجتماعي
3_

ترث3253السياحة التراثيةترث212
التراث العمراني التقليدي في 

المملكة
_2بحوث في اإلرشاد السياحيترث316_2

س-/ترث3207إدارة المجموعات السياحيةترث317_2مقدمة في علم المتاحفترث2301إدارة التراث الطبيعيترث213

ترث2302تخطيط وتهيئة مواقع التراثترث214
إدارة المهرجانات والفعاليات 

التراثية
س-/ترث2207سيكولوجية السائحترث318_2

ترث332_2ريادة األعمال التراثيةترث3303مقدمة في إدارة الموارد البشريةترث215
نصوص متخصصة باالنجليزية في 

االرشاد السياحي
س-/ترث3207

س-/ترث2206تقنيات في عرض التراثترث2304الحرف والصناعات التقليديةترث252
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ

(1
)

15 اجملموع

_

_

سابق:س

س-/ترث206

س-سيح104

اآلثار: اخلطة الدراسية لقسم   االرشاد السياحيTOGU: التخصص  السياحة واآلثار:كلية 

الطالب: اخلطة تشمل128:ساعات اخلطة 

2: االصدار 

البكالوريوس:الدرجة  ادارة موارد الرتاث واالرشاد السياحي: القسم 

الثالثالثاني األول

المتطلب

اجملموعاجملموع

_

_

اخلامس

المتطلب

_

معدل:مع 

السادس

_

الرابع

جبارية 
إ

(1
)

س-/ترث206

_

_

اجملموعاجملموع اجملموع 16

مستوى: مسساعات: سع متزامن: م



رئيسي: نوع اخلطة

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ترث10425تطبيق عملي في اإلرشاد السياحيترث2437قضايا معاصرة في االرشاد السياحيترث375

_2مشروع بحثترث3438إدارة الترويج السياحيسيح408

_3تصميم وإدارة البرامج السياحيسيح413

ترث425
مواقع )أساليب اإلرشاد السياحي 

(ومتاحف
3

2إدارة خدمات الحج والعمرةترث426

3تأهل المرشد  السياحيترث427

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

20

2: االصدار 

128:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة ادارة موارد الرتاث واالرشاد السياحي: القسم 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

سابق:س

جبارية 
إ

(1
)

س-/ترث207

16

الطالب: اخلطة تشمل

  االرشاد السياحيTOGU: التخصص 

اجملموع

س-/ترث207

س-/ترث317

اجملموع

المتطلب

اآلثار: اخلطة الدراسية لقسم السياحة واآلثار:كلية 

مستوى: مس

س-سيح308

س-/سيح205

س-/ترث332

السابع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 


