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 المركز الوطني لالختبارات

 وتخصصات السياحة واآلثاربرنامج كفايات 
 

 تخصص اآلثار والسياحة  - 1

فهم وتقييم وتطبيق األساليب والسياسات والنظريات والبحوث والتشريعات في مجال العلوم  الكفاية المعرفية:
 االجتماعية

 امتالك الخريج المهارات األساسية في استخدام المنهج العلمي في دراسة الظواهر االجتماعية :الكفاية البحثية

القدرة على تحليل المعلومات على أسس علمية ومنهجية لتوظيفها ألغراض علمية أخرى  :كفاية التحليل و االستقراء
 ومن أهمها االستنتاج واالستقراء

امتالك الطالب الخريج لمجموعة من القيم األخالقية تسهم في  كفاية الوعي بالمسؤولية االجتماعية و األخالقية :
 مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع إحداث تغيير ايجابي و وعي بضرورة المساهمة في

امتالك الخريج المهارات الالزمة النجاز عملية التواصل و التفاعل  :كفاية التواصل و التفاعل االيجابي مع األخر
 االيجابي مع اآلخرين بشكل فعال

امتالك الخريج المهارات الالزمة و التي تمكنه من إجراء المحاكمات النظرية  :كفاية النقد البناء والتفكير الناقد
 لألفكار و النظريات و اآلراء بطريقة منهجية سليمة

قدرة الخريج على إدارة الذات بفعالية بحيث يمتلك المهارات الالزمة :كفاية إدارة الذات و اتخاذ القرارات الرشيدة 
 ي، تطوير األهداف الشخصية، اتخاذ القرارات، و امتالك االتجاهات االيجابيةالتي تمكنه من التحفيز الذات
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 المعرفية العامة باالنثروبولوجيا

 الكفاية التحليلية ـ المستوى النظري

 تمييز المعرفة االنثروبولوجية باالنسان عن غيرها من المعارف االخرى

 الثقافيادراك التنوع 

 المنهجية

 

 تخصص اإلدارة الفندقية  - 3

 االدارة والتدبير الفندقي

 التسويق الفندقي

 نظم معلومات فندقية

 دوائر أمامية

 دارة الدخلإالمحاسبة الفندقية و

 البروتوكول وخدمة العمالء ومهارات االتصال الفندقي

 لغة أجنبية متخصصة للضيافة ،السياحة العالمية والمحلية

 إدارة التغذية وإدارة الطعام والشراب

 دارة الموارد البشريةإ
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 تخصص اإلدارة السياحية ) باللغة العربية (  - 4

 الخدمات واالرشاد

 البيئة: الجغرافيا السياحية

 التسويق والتخطيط

 

 تخصص اإلدارة السياحية ) باللغة اإلنجليزية (  - 5

 الخدمات السياحية

 البيئة السياحية

 الخدمات واالرشاد

 الجغرافية السياحية

 دارة المنشآت السياحيةإ

 لتسويق والتخطيطا
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 تخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها ) باللغة العربية (  - 6

 والترميمالتعرف على الجيولوجيا و وتركيب المواد و اساليب ووسائل الصيانه 

تمكن الطالب من التعرف بسهولة على المواقع االثريه  ومكوناتها عبر الحقب التاريخيه والمكتشفات المتنوعه التي 
تم الحصول عليها من خالل اعمال المسوحات والتنقيبات االثريه الميدانيه واماكن حفظها ومن ثم عرضها في 

 المتاحف وبعض االنظمه والقوانين المرتبطة بها

يمتللك الطالب الخبره النظريه والعمليه في مجال  الصيانه  والترميم وتحديد المسببات والمعالجه المالئمه للصيانه 
 وللحفظ .

 يتوقع من الطالب الربط بين االداره والصيانه الهمية العالقه بينهما وااللمام باغلب جوانب العمل االداري

ع الجهات ذات العالقه في مجال السياحه واالثار والتراث والمنظمات يتوقع من الطالب القدره على التواصل م
 المحليه والعربيه والدوليه العامله في هذا القطاع

 التعرف على الجيولوجيا و وتركيب المواد و اساليب ووسائل الصيانه والترميم

 

 تخصص صيانة المصادر التراثية وإدارتها ) باللغة اإلنجليزية (  - 7

 التعرف على الجيولوجيا و وتركيب المواد و اساليب ووسائل الصيانه والترميم

تمكن الطالب من التعرف بسهولة على المواقع االثريه  ومكوناتها عبر الحقب التاريخيه والمكتشفات المتنوعه التي تم الحصول 
حفظها ومن ثم عرضها في المتاحف وبعض االنظمه عليها من خالل اعمال المسوحات والتنقيبات االثريه الميدانيه واماكن 

 والقوانين المرتبطة بها

 يمتللك الطالب الخبره النظريه والعمليه في مجال  الصيانه  والترميم وتحديد المسببات والمعالجه المالئمه للصيانه وللحفظ .

 ام باغلب جوانب العمل االدارييتوقع من الطالب الربط بين االداره والصيانه الهمية العالقه بينهما وااللم

يتوقع من الطالب القدره على التواصل مع الجهات ذات العالقه في مجال السياحه واالثار والتراث والمنظمات المحليه والعربيه 
 والدوليه العامله في هذا القطاع
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 تخصص اآلثار  - 8

 العصور الكالسيكية، االثار االسالمية( المجاالت النظرية األساسية )اثار العصور القديمة، اثار

 (ثرية باللغة االنجليزيأنصوص  ،علم المتاحف) مواد اساسية متفرقة

 م، تدريب عملي على االثار(مدخل الى الصيانة والترمي المجاالت المساندة )مدخل الى السياحة،

 

 تخصص علم المحافظة على اآلثار  - 9

 وتركيب المواد و اساليب ووسائل الصيانه والترميمالتعرف على الجيولوجيا و 

تمكن الطالب من التعرف بسهولة على المواقع االثريه  ومكوناتها عبر الحقب التاريخيه والمكتشفات المتنوعه التي 
تم الحصول عليها من خالل اعمال المسوحات والتنقيبات االثريه الميدانيه واماكن حفظها ومن ثم عرضها في 

 المتاحف وبعض االنظمه والقوانين المرتبطة بها

يمتللك الطالب الخبره النظريه والعمليه في مجال  الصيانه  والترميم وتحديد المسببات والمعالجه المالئمه للصيانه 
 وللحفظ .

 الدارييتوقع من الطالب الربط بين االداره والصيانه الهمية العالقه بينهما وااللمام باغلب جوانب العمل ا

يتوقع من الطالب القدره على التواصل مع الجهات ذات العالقه في مجال السياحه واالثار والتراث والمنظمات المحليه 
 والعربيه والدوليه العامله في هذا القطاع

 


