
 
 

 

 

 كلية اآلثار والسياحة
   قسم اإلدارة السياحية

 

 الخطة االسترشادية لبرنامج البكالوريوس في اإلدارة السياحية

 

 السنة االولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 3 مهارات حاسوبية للكليات إنسانية 1942102 3 السياحة في األردن 2603103

 3 التراث الحضاري اإلسالمي 2601105 3 مقدمة في إدارة المصادر التراثية 2602102

 3 حضارات قديمة 2601104 3 االردن في العصور الكالسيكية 2601102

 3 مدخل إلى صناعة السياحة 2603212 3 المحافظة على اإلرث الحضاري 2602101

 3 متطلب جامعة اجباري ------- 3 متطلب جامعة اجباري -------

 3 متطلب جامعة اختياري ------- 3 متطلب جامعة اختياري -------

 18 المجموع 18 المجموع

 

 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 أو2202101

 أو2203101

 أو2203105

2203103 

(1لغة أوروبية )  

 فرنسي، إيطالي، إسباني، ألماني
3 

 أو2202102

 أو2203102

 أو2203106

2203104 

(2لغة أوروبية )  

فرنسي، إيطالي، إسباني، 

 ألماني

3 

 3 السياحة البيئية في االردن 2603215 3 مقدمة في علم السياحة 2603102

 3 مدخل إلى اإلرشاد السياحي 2603101 3 السياحة والمجتمع المحلي 2603316

 3 إدارة الموارد البشرية السياحية 2603321 3 لقوانين والتشريعات السياحية 2603219

 3 مهارات االتصال السياحي 2603235 3 متطلب جامعة اجباري -------

 3 متطلب تخصص اختياري ------- 3 متطلب جامعة اختياري -------

 18 المجموع 18 المجموع 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

السياحيةالوجهات إدارة  2603223  3 المحاسبة السياحية 2603420 3 

 3 تطبيقات حاسوبية في السياحة 2603336 3 منهج البحث السياحي 2603432

 3 إدارة المكاتب السياحية 2603301 3 إدارة الفنادق والمنشآت السياحية 2603403

 3 التخطيط  والتطوير السياحي 2603424 3 اإلحصاء السياحي 2603344

 3 متطلب تخصص اختياري ------- 3 اقتصاديات السياحة 2603241

 3 متطلب جامعة اختياري ------- 3 التسويق السياحي 2603422

 18 المجموع 18 المجموع

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

2603455 

 أو

2603456 

 التدريب العملي في اإلدارة السياحية

 أو

 تدريب عملي في الفنادق
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2603455 

 أو

2603456 

التدريب العملي في اإلدارة 

 السياحية

 أو

 تدريب عملي في الفنادق

6 

 3 متطلب تخصص اختياري ------- 3 متطلب تخصص اختياري -------

 3 متطلب جامعة اختياري ------- 3 متطلب جامعة اجباري -------

 12 المجموع 12 المجموع


