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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم  بكلية المجتمع

 نبذة عن الكلية
على لرار مجلس الوزراء  ببنرٌبض بُبءنورة بنت عبد الرحمن  األمٌرةبجامعة أنشئت كلٌة المجتمع 

وهً مؤسسة أكادٌمٌة مهنٌة ذات طبٌعة  هـ،1432/1/21/م ب( وتارٌخ 446بالموافمة السامٌة رلم )

متنوعة الرٌادة الوطنٌة والتمٌز فً تأهٌل المرأة فً تخصصات تطوٌرٌة مستمرة تهدف إلى تحمٌك 

تمنح من  أربعة ألسام أكادٌمٌة تضم كلٌة المجتمعسوق العمل.  االحتٌاجات المتغٌرة لتتالءم مع 

 مختلف التخصصات. فً (Diploma)خاللها شهادات دبلوم 

تسعى الكلٌة بشكل مستمر الستحداث  انًرأة،فً ضوء الحاجة الماسة لفتح مجاالت جدٌدة لعمل 

نشاء . كما تسعى الكلٌة إل2030تتوافك مع التحول الوطنً وتواكب رؤٌة  أكادٌمٌةوتطوٌر برامج 

من خطط التنمٌة حاجات تماشٌا مع  المطاعٌن العام والخاصللتعاون مع  آفاقمهنٌة وفتح  شراكات

 . 2030ومواكبة لرؤٌة الكوادر البشرٌة 

 رؤية الكلية  

 الرٌادة والتمٌز فً تمدٌم برامج علمٌة ومهنٌة متوافمة مع احتٌاجات سوق العمل.

 رسالة الكلية

والمجتمعٌة إلعداد خرٌجات  ةوالمهنٌة وتعزٌز الشراكات االستراتٌجٌتمدٌم أفضل البرامج التعلٌمٌة 

 . مؤهالت ٌساهمن فً بناء االلتصاد المعرفً

 أهداف الكلية 

 .تمدٌم برامج تعلٌمٌة متنوعة متوافمة مع احتٌاجات سوق العمل وتواكب خطط التنمٌة المستدامة. 1

 صر..توفٌر بٌئة تعلٌمٌة منافسة ومواكبة لمتطلبات الع2

. تهٌئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنٌة والتً تحمك لهن المنافسة فً سوق العمل من 3

 خالل الخطط الدراسٌة أو الفرص التدرٌبٌة.

 .إعداد خرٌجات مؤهالت علمٌاً ومهنٌاً فً المجاالت التً تحتاجها المطاعات المختلفة.4

 التعلٌمٌة والتدرٌبٌة. .عمد شراكات استراتٌجٌة ومجتمعٌة تخدم العملٌة5

 :الدرجات العلمية
 دارة السٌاحة والسفرإالدبلوم فً 
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             Diploma in Tourism and Travel Management 
 

 رؤية القسم

  والضٌافة. ، السفر،السٌاحة تالرٌادة والتمٌز فً تأهٌل الكوادر النسائٌة فً مجاال

 رسالة القسم

كوادر نسائٌة مؤهلة لرٌادة عمل المرأة فً لطاعات السٌاحة، السفر والضٌافة من  إعداد

 .ومهنٌة ممٌزة أكادٌمٌةخالل برامج 

 السياحة والسفر  إدارةبرنامج رسالة 

ولادرة على المنافسة فً  ،إعداد كوادر نسائٌة مؤهلة للعمل فً لطاع السٌاحة والسفر

 ممٌزة وتدرٌب مٌدانً.من خالل برامج تعلٌمٌة سوق العمل 

 السياحة والسفر إدارة برنامج أهداف

ً فً مجال ادارة السٌاحة والسفر لادرات نٌخرٌجات مؤهالت علمٌاً ومه إعداد .1 ا

 العمل. سوقعلً المنافسة فً 
التطورات والموالف  ،تعامل مع مختلف المتغٌراتلعلً االخرٌجات بناء لدرات  .2

 .السٌاحة والسفرفً مجال 
مع المؤسسات الحكومٌة والخاصة فً مجال السٌاحة ناء شراكات استراتٌجٌة ب .3

 والسفر لتطوٌر التدرٌب.
ومبادرات تساهم فً زٌادة الوعً السٌاحً، خدمة وتنمٌة  أنشطةالتراح  .4

 المجتمع. 
 :نظام الدراسة

نهًقرراث، سبػت يؼخًذة ( 62وسخىٌ ) ارٌٍٍُؼخًذ انبرَبيج انُظبو انفصهً فً انذراست وٌحخىي ػهى 

 أربغ فصىلانىحذاث انذراسٍت اإلنسايٍت واالخخٍبرٌت. حسخطٍغ انطبنببث إَجبز انبرَبيج خالل  حخضًٍ

 دراسٍت.
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  :الفرص الوظيفية

 إدارة انسٍبحت وانسفر ٌخٍح انقطبع انخبص انؼذٌذ يٍ انفرص انىظٍفٍت نخرٌجبث برَبيج 

 :ػذٌذة يُهب ػهى سبٍم انًزبل يجبالثيساونت انؼًم فً انخرٌجبث حٍذ حسخطٍغ 

 وكبالث انسٍبحت وانسفر -
 .يكبحب شركبث انطٍراٌ -
 انسٍبحً اإلرشبد -
 .انفؼبنٍبث حُظٍى انًؤحًراث و -

 ببنًطبراث األرضٍتانخذيبث  -

 لغة الدراسة: 

 فً انذراست. اإلَجهٍسٌتانهغت انسٍبحت وانسفر  إدارةٌؼخًذ برَبيج  -

 ترميز المقررات: 

 ٌخكىٌ ريس انًقرر يٍ حصٍُف حرفً و حصٍُف ػذدي.

 :انبرَبيج انذراسً داخم انقسىٌريس انخصٍُف انحرفً إنى 

 

الرمز الحرفي باللغة  الرمز الحرفي باللغة العربية البرنامج الدراس ي

 الانجليزية

السياحة  إدارة
 TTM ساح والسفر
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 و ٌخكىٌ انخصٍُف انؼذدي يٍ رالرت أرقبو كًب ٌهً:

 .ٌريس رقى انًئبث إنى انسُت انذراسٍت 
 انًسبرٌريس رقى انؼشراث إنى انخخصض انذقٍق داخم انقسى /. 
 اَحبد إنى حسهسم انًقرر ضًٍ انخخصض انذقٍق نهقسى. ٌريس رقى 

 

 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات

 التخصص الدقيق الرقم

 دارة المجموعات السٌاحٌةإ 0

 أنماط السٌاحة 1

 خدمات السفر عملٌات 2

 و السفر دارة األعمال فً صناعة السٌاحةإ 3

 السٌاحٌةالتشرٌعات  4

 التعاونً التدرٌب 9
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 لدبلوم لمرحلة ا الخطة الدراسية

 وحذة (62)وسخىٌ  ارٍٍُيٍ انًجخًغ  بكهٍتذبهىو حخكىٌ انخطت انذراسٍت نًرحهت ان

 :دراسٍت يىزػت  ػهى انُحى اَحً

 عدد الوحدات الدراسٌة المتطلبات

 .  متطلبات الجامعة1

 6 جباريإ

 - اختٌاري

 .  متطلبات الكلٌة2
 3 جباريإ

 - اختٌاري

 .  متطلبات التخصص3

 55 إجباري

 3 اختٌاري

 61 انًجًوع
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 متطلبات الجامعة

 يقرراٌوهً انًقرراث انذراسٍت انخً حذرسهب طبنببث انجبيؼت فً جًٍغ انكهٍبث وػذدهب 

 دراسٍت يىزػت كبنخبنً:اث ( وحذ6) سبػبث سج بىاقغ

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد  ساعات االتصال عدد
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 (2اللغة اإلجنليزية )  1
English Language (1)  252إنج ENG 101 21 - 3 - 

 (1اللغة اإلجنليزية )  1
English Language (2)  251إنج ENG 102 21 - 3 ENG 101 

 وحدات دراسية 6 1: اجملموع
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 متطلبات الكلية 

 متطلبات الكلية االجبارية ( أ
 ( وحدات دراسية.3وعددها مقرراً واحداً بواقع ثالث )

 

 متطلبات الكلية االختيارية: ( ب

 اليوجد

  

  

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

تدريب 
TR 

 انتؼجير انكتبثي ثبنهغخ اإلَجهيسيخ 1

English Composition  103أَج ENG 103 3 - - 3 ENG 102 

 دراسية اتوحد 3 اجملموع
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 يتطهجبد انتخصص

 أ ( يتطهجبد انتخصص اإلججبريخ:

 

 وحذة دراسٍت يىزػت ػهى انُحى انخبنً:( 50( يقرراً بىاقغ )15و ػذدهب )

 اسم املقرر م
Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 
 عملي-متاري

LB 
تدريب 
TR 

2 
 انضيبفخانسيبحخ و يقذيخ في صُبػخ

Introduction to Tourism and 

Hospitality Industry 

 - HOS 100 3 - - 3 100ضبف 

1 
 انتواصم ثيٍ انثقبفبد انًختهفخ

Cross Cultural 

Communications 

 - HOS 101 2 2 - 3 101ضبف 

3 
انتشريؼبد انًُظًخ نصُبػخ انسيبحخ في 

 انًًهكخ انؼرثيخ انسؼوديخ

Tourism Legal Issues in KSA 
 - TTM 140 3 - - 3 140 سبح

4 
ثبنًًهكخ انؼرثيخ   انسيبحخ انثقبفيخ وانتراث

 انسؼوديخ

Cultural Tourism and 

Heritage in KSA 

 - TTM 110 3 - - 3 110 سبح

5 
 وانسفر اقتصبديبد انسيبحخ

Tourism and Travel 

Economics 
 - TTM   130 2 2 - 3 130 سبح

6 
 وانسفر تسويق خذيبد انسيبحخ

Tourism and Travel Services 

Marketing 

 - TTM 131 2 2 - 3 131 سبح

7 
 في انسيبحخ وانسفر ادارح انًوارد انجشريخ

Human Resources 

Management in Tourism and 

Travel 

 TTM    132 2 2 - 3 TTM 140 132 سبح

 االرشبد انسيبحي 8

Tour Guiding 
 - TTM 100 2 2  3 100 سبح

9 
 وانتًُيخ انًستذايخانسيبحخ انجيئيخ 

Eco-Tourism and Sustainable 

Development 

 TTM 111 2 2 - 3 TTM 130 111سبح 

25 
 وَظى حجس انطيراٌ ادارح وكبالد انسفر

Travel Agency management 

and Airline 

Reservation Systems 

 TTM 120 2 2 1 3 TTM 140  120 سبح

 انخذيبد االرضيخ ثبنًطبراد 22

Airport Ground Services 
 TTM 221 2 2 1 3 TTM 120 221 سبح

21 
 ادارح انًؤتًراد وانفؼبنيبد

Conferences & Event 

Management 

 HOS 243 2 2  3 HOS 101 243ضبف 

23 
 إدارح األزيبد واأليٍ انسيبحي

Crisis Management and  

Tourism Security 

 - TTM   222 3 -  3 222 سبح
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 انتخصص االختيبريخ: ة ( يتطهجبد

 :ػهى انُحى انخبنً ( وحذاث دراسٍت3)  رالد بىاقغواحذاً انطبنبت يقررا  حخخبر

 خذيخ انؼًالء 24

Customer service 

 

 203ضبف 
HOS 203 2 2  3  

 انتذريت انتؼبوَي 25

Cooperative Training 

 

 290 سبح

 

TTM  290 
  40 8 

ساعة  54ان جتتاز الطالبة 
معتمدة من متطلبات 

الربانمج حيت هناية املستوي 
 الثالث

 وحدة دراسية 55 اجملموع  

 اسم املقرر م
Course Title الرمز/ الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

تدريب 
TR 

2 
 ادارح خذيبد انحج وانؼًرح

Hajj & Umrah Services  

Management 

 TTM 241 3 -  3 TTM  140 241 سبح

 انرحالد انجحريخ إدراح 1

Cruise Line Management 
 TTM 223 2 2  3 TTM 131 223 سبح

3 
 وانسفر  ريبدح األػًبل في انسيبحخ

Entrepreneurship in  

Tourism and Travel 

 TTM 233 3 -  3 TTM   132 233 سبح

 وحدات دراسية 3  اجملموع
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جذاول توزيغ انًقرراد وانسبػبد انذراسيخ ػهي انًستويبد انذراسيخ 

 ادارح انسيبحخ وانسفرنجرَبيج 
 

 انسُخ األوني : انًستوى األول

 .Code/ No انريس/ انرقى اسى انًقرر و

 ػذد سبػبد االتصبل
ػذد انوحذاد 

 انًؼتًذح

 انًتطهت انسبثق 

 َظرى )إٌ وجذ(
ػًهي 

 تًبريٍ
 تذريت

1 
 وانضيبفخ  يقذيخ في صُبػخ انسيبحخ

Introduction to Tourism 

&Hospitality Industry 

111ضاف   HOS 100 
3 - - 3 - 

2 
 (1انهغخ االَجهيسيخ )

English Language (1) 
  ENG 101 12 - 3 101أَج 

3 
 انتواصم ثيٍ انثقبفبد انًختهفخ

Cross Cultural Communications 
  HOS 101 2 2  3 101ضبف 

4 
انتشريؼبد انًُظًخ نصُبػخ انسيبحخ في 

 انًًهكخ انؼرثيخ انسؼوديخ

Tourism Legal Issues in KSA 

  TTM 140 3   3 140 سبح

5 

ثبنًًهكخ انؼرثيخ   انسيبحخ انثقبفيخ وانتراث

 انسؼوديخ

Cultural Tourism and Heritage in 

KSA 

 TTM 110 110 سبح
3 - - 3  

6 
 وانسفر اقتصبديبد انسيبحخ

Tourism and Travel Economics 
 TTM   130 130 سبح

2 2 - 3  

 وحذح دراسيخ  18  انًجًوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 14من  12الصفحة 
 

 األمرية وورة بىت عبدالرمحهجامعت 

 وكالت اجلامعت للشؤون التعليميت

 وحدة اخلطط واملىاهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                برنامج ادارة السياحة والسفر –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
           

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 انسُخ األوني : انًستوى انثبَي

 اسى انًقرر و
انريس/ 

 انرقى
Code/ No. 

ػذد  ػذد سبػبد االتصبل

انوحذاد 

 انًؼتًذح

 انسبثق انًتطهت 

 َظرى )إٌ وجذ(
ػًهي 

 تًبريٍ
 تذريت

1 
 وانسفر تسويق خذيبد انسيبحخ

Tourism and Travel 

Services Marketing 

 TTM 131 131 سبح
2 2 - 3  

2 
 (2انهغخ االَجهيسيخ )

English Language (2) 
 ENG 102 12 - 3 ENG 101 102أَج 

3 

في انسيبحخ  ادارح انًوارد انجشريخ

 وانسفر

Human Resources 

Management in Tourism 

and Travel 

132 سبح  TTM 132 2 2  3 TTM 140 

4 
 االرشبد انسيبحي

Tour Guiding 
  TTM 100 2 2  3 100 سبح

5 
 انسيبحخ انجيئيخ وانتًُيخ انًستذايخ

Eco-Tourism and 

Sustainable Development 
 TTM 111 2 2 - 3 TTM 130 111 سبح

6 

وَظى حجس  ادارح وكبالد انسفر

 انطيراٌ

Travel Agency 

management and Airline 

Reservation Systems 

 TTM 120   120 سبح
2 2 1 3 TTM 140 

 وحذح دراسيخ  18 انًجًوع

 

 

 

  



 

 
 

 14من  13الصفحة 
 

 األمرية وورة بىت عبدالرمحهجامعت 

 وكالت اجلامعت للشؤون التعليميت

 وحدة اخلطط واملىاهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                برنامج ادارة السياحة والسفر –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
           

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 انثبنج: انًستوى  انثبَيخانسُخ 

 اسى انًقرر و
انريس/ 

 انرقى

Code/ 

No. 

ػذد  ػذد سبػبد االتصبل

انوحذاد 

 انًؼتًذح

 انسبثق انًتطهت
 َظرى

  ػًهي  

 تًبريٍ  
 تذريت

1 

 انخذيبد االرضيخ ثبنًطبراد

Airport Ground 

Services 

 TTM 221 2 2 1 3 TTM 120 221 سبح

2 

انتؼجير انكتبثي ثبنهغخ 

 اإلَجهيسيخ

English Composition 
 ENG 103 3 - - 3 ENG 102 103أَج 

3 

 ادارح انًؤتًراد وانفؼبنيبد

Conference & Event 

Management 

 HOS 243 2 2  3 HOS 101 243ضبف 

4 

إدارح األزيبد واأليٍ 

 انسيبحي

Crisis Management 

and  

Tourism Security 

TTM 222 سبح    222 3 -  3 - 

5 
 خذيخ انؼًالء

Customer service 
  HOS 203 2 2  3 203ضبف 

6 
 يتطهت تخصص اختيبر

Elective Course 
  - - - 3  

 وحذح دراسيخ  18 انًجًوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 14من  14الصفحة 
 

 األمرية وورة بىت عبدالرمحهجامعت 

 وكالت اجلامعت للشؤون التعليميت

 وحدة اخلطط واملىاهج
 

 F028-0130رمز النموذج:                برنامج ادارة السياحة والسفر –قسم الضيافة والفندقة –نموذج الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم كلية المجتمع 
           

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 

 

 

 انراثغانسُخ انثبَيخ : انًستوى 

 و

 اسى انًقرر
انريس/ 

 انرقى

Code/ 

No. 

ػذد  ػذد سبػبد االتصبل

انوحذاد 

 انًؼتًذح

 انًتطهت انسبثق 

 َظرى )إٌ وجذ(
ػًهي 

 تًبريٍ
 تذريت 

1 

 انتذريت انتؼبوَي

Cooperative 

Training 

 290 سبح
TTM  

290   40 8 

ساعة  54ان جتتاز الطالبة 
معتمدة من متطلبات الربانمج 

 حيت هناية املستوي الثالث

 وحذح دراسيخ 8 انًجًوع
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


