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اإلدارة السيبحيت والفٌذقيتقسن   
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 كمية السياحة واآلثار جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
التطوير والجودة كالةو   



 ًوىرج حىصيف الوقرر
 

 

إعشاءاد ( اٌّزضّٓ 2ِٓ اٌذ١ًٌ ) ------إلسشبدن إلوّبي ٘زا إٌّٛرط، ٠شعٝ اٌشعٛع إٌٝ 

 ضّبْ اٌغٛدح اٌذاخ١ٍخ. 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  : عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد

 

 اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ اإلداسح/ لغُ  ٚا٢صبساٌى١ٍخ/ اٌمغُ : و١ٍخ اٌغ١بحخ 

 

 أ ( ححذيذ الوقرر والوعلىهبث العبهت 

   449ح ع١اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ:  دساعخ عذٜٚ اٌّششٚػبد اٌغ١بح١خ  – 1

 

 3ٌّؼزّذح: اٌغبػبد ا  – 2

 

 اٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب – 3

 )إرا وبْ ٕ٘بن أش١بء ػ١ِّٛخ ِخزبسح فٟ ثشاِظ ػذح ٠غت روش٘ب فضال ػٓ روش اٌجشاِظ(

 اٌغ١بح١خ اإلداسح

 

 د/ ِحّذ اٌؼطب ِحّذ ػّشاعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ رذس٠ظ  اٌّمشس:   – 4

 

 غبدطاٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌّمشس ف١ٗ: اٌّغزٜٛ اٌ اٌّغزٜٛ أٚ اٌغٕخ – 5

 

 ع١ح 344اٌّزطٍجبد اٌّغجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد(  – 6

 

 اٌّزطٍجبد اٌّظبحجخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚعذد(  – 7

 

 ِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8

 

 ة ( األهذاف  

  

 ٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس:ٚطف ِٛعض ٌٕزبئظ اٌزؼ – 1

 اٌالصِخ ٌؼًّ دساعبد اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ األعبع١خ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّحبٚس  اْ

 اٌّششٚػبد اٌغ١بح١خ إلحذ٠ٜزمٓ اٌطبٌت ػًّ دساعخ عذٜٚ  اْ

 

 

 

 

 

 



س  طف ثبخزظبس أ٠خ خطظ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أعً رط٠ٛش ٚرحغ١ٓ اٌّمش – 2

)ِضال: االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌٍّٛاد ٚاٌّشاعغ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد أٚ شجىخ 

 االٔزشٔذ، ٚاٌزغ١١شاد فٟ ِحزٜٛ اٌّمشس ثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌغذ٠ذح فٟ اٌّغبي(:

                 رط٠ٛش اٌّحزٛٞ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ِزبثؼخ اٌّغزغذاد فٟ ِغبي دساعخ  ػٍٟ اٌؼًّ -

 .ِٓ اٌّشاعغ ٚاٌذٚس٠بد ٚٔزبئظ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌغذ٠ذح  حٚرٌه ثبٌّغزفبد اٌغذٜٚ

 .إضبفخ ثؼض إٌّبرط ِٓ اٌح١بح اٌؼ١ٍّخ إلصشاء اٌزغشثخ اٌزؼ١ٍّخ  -

                             ِغبي  ٟٚا٢صبس فاالعزؼبٔخ ثبٌحمبئت اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ طّّزٙب ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ  -

     دساعخ عذٜٚ اٌّششٚػبد اٌغ١بح١خ فٟ اٌٍّّىخ .

          

 

ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي 
 سيرفق(

 

 المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع 

 3           1         . دراسة الجدوى التعرٌف ب

فكرة على  ) التعرف الجدوىمراحل دراسة   

 .. (للجدوى , الدراسات التمهٌدٌة السابقة المشروع
         2            6 

دراسة السوق , العوامل    )دراسة الجدوى السوقٌة   

طرق تقدٌر حجم   , المؤثرة على الطلب االستهالكً
 . (الطلب المتوقع 

         2            6 

ختٌار الموقع المالئم ا )الفنٌة والهندسٌة  الدرسان

المالئمة لإلنتاج , تحدٌد متطلبات  ةللمشروع , اختٌارا لطرٌق
المشروع األساسٌة , تقدٌر العمر االقتصادي للمشروع , 

  .وصف المشروع , تقدٌر تكالٌف المشروع  ( 

         2           6 

ٌكل التموٌلً للمشروع  , ) تحلٌل الهالدراسات التموٌلٌة 

 . تحدٌد تكلفة األموال , تحدٌد نسب السٌولة والجدارة  (
          1           3 

) تحلٌل الدخل , تحلٌل دراسة الربحٌة التجارٌة 

 التدفقات النقدٌة , تحلٌل االستثمار ( . 
          1           3 

 3           1           الجدوى االقتصادٌة .  دراسة

اثر المشروع على الدخل )دراسة الجدوى االجتماعٌة 

القومً , اثر المشروع على التوظٌف , اثر المشروع على 
عات , اثر مستوى األجور , اثر المشروع على مٌزان المدفو

  المشروع على توزٌع الدخل ( .

          2            6 

 3            1            تقوٌم المشروعات فً ظل عدم التأكد

 3            1            التحلٌل المالً للمشروعات االستثمارٌة

 3             1            التحلٌل االقتصادي للمشروعات االستثمارٌة 

 45                  15            مجموع األسابٌع والساعات

 
 



 

 لفصل الدراسي(: مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في ا – 2

العملً / المٌدانً / التدرٌب  الدروس الخاصة  المحاضرة
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

 التخصصات الصحٌة

عمل دراسة  أخرى
 جدوى اقتصادٌة

36 
 

  9 

 
 

دراست إضبفيت خبصت/ سبعبث حعلن هخىقعت هي الطلبت  في األسبىع ) الوطلىة هٌب الوعذل  – 3

 ي  وليس الوخطلببث الوحذدة في كل أسبىع(:الوخىقع للفصل الذراس

 

 عبػخ 12رح١ًٍ ٚرم١١ُ ّٔبرط ٌذساعبد عذٜٚ الزظبد٠خ   

 

 

 

 حطىير ًخبئج الخعلن في ًطبقبث أو هجبالث الخعلن – 4

 ٌىً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌزؼٍُ اٌّٛضحخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠غت رٛض١ح :    

 

 س ِٓ أعً رط٠ٛش٘ب. ٍِخض ِٛعض  ٌٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبساد  اٌزٟ طُّ اٌّمش  -  

 

 ٚطف العزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبساد.  -

 

 طشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ اٌّغبي اٌّؼٕٟ.  - 

 

 

 الوـــــــــــعــرفـــت  –أ 

 

(i) :ٚطف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١زُ اوزغبثٙب فٟ اٌّمشس 

 . ٌؼًّ دساعخ عذٜٚ الزظبد٠خ األعبع١خ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّحبٚس  أْ   - 

      . ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ اٌّحبٚس اٌّخزٍفخ أْ - 

 

 

 

 

 

 

(iiاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ )( اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ )اٌزذس٠ظ 

 . اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش إعزشار١غ١خ -  
 . اٌؼظف اٌزٕٟ٘ إعزشار١غ١خ  -  

 . حً اٌّشىالد إعزشار١غ١خ  -  



 

(iiiطشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ) 

 . اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ -  

 . اٌزمذ٠ش اٌزارٟ -  

 . اٌّالحظخ -  

        

         

 

 الوهبراث الوعرفيت )اإلدراكيت( –ة 

 

 اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب: - 1

 . أٞ ٔشبط ع١بحٟ ٠زمٓ اٌطبٌت ػًّ دساعخ عذٜٚ الزظبد٠خ فٟ أْ -     

  .٠زمٓ اٌطبٌت رم١١ُ دساعبد اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ  أْ -     

  

   

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ: -2

 . اٌّحبضشح اٌّجبششح إعزشار١غ١خ -     

  . اٌجحش ٚاالعزىشبف إعزشار١غ١خ -     

 . حً اٌّشىالد إعزشار١غ١خ -     

 . إعزشار١غ١خ اٌّشبسوخ فٟ اٌغّٕبساد ِٚغّٛػبد إٌمبػ -     

  

 

 طشق رم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ اٌّىزغجخ: –3

 . اٌّالحظخ -    

  . اخزجبساد لظ١شح -    

 .ٚرمبس٠ش أثحبس -    

 .عالٌُ اٌزمذ٠ش -    

   

 

 

 ههبراث العالقبث الشخصيت والوسئىليت  –ج 

 

 

 ظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌمذسح ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٚطف ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخ  – 1

 رط٠ٛش٘ب

 . اٌؼًّ وفش٠ك ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌؼًّ دساعخ عذٜٚ الزظبد٠خ -    

 االٔضجبط ٚاحزشاَ اٌٛلذ .  -    

 . رحًّ اٌّغؤ١ٌخ  -    

 

 



 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد ٚاٌمذساد: - 2

 . اٌجحش ٚاالعزىشبف -     

 رشى١ً فشق ػًّ . -     

   

  

 

 

 طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رحًّ اٌّغئ١ٌٛخ: – 3

 . اٌّالحظخ اٌّجبششح -    

 . عٍُ اٌزمذ٠ش اٌزارٟ -    

 اٌّشزشوخ .اٌّشبس٠غ  فٟرم١١ُ ِذٜ ِغبّ٘خ اٌطالة   -    

  

   

 

 

 وحقٌيت الوعلىهبث، والوهبراث الحسببيت )العذديت(: الحصبل،اههبراث  –د 

  

 ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب:  – 1

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطالة  . -     

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزٛاطً اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ٓ .  -     

 

 

 

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد: - 2

 وزبثخ اٌزمبس٠ش . -     

 رمذ٠ُ إٌّبرط .  -     

ٜٚ الزظبد٠خ ٚاعزّبػ١خ ّٔٛرع١خ ٌؼذد ِٓ اٌّششٚػبد دساعبد عذ ثئػذادرى١ٍف اٌطالة  -     

 االعزضّبس٠خ .          

  

    

 

ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌحغبث١خ  االرظبي،طشق رم١١ُ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد  – 3

  )اٌؼذد٠خ(:

 

 

 هـ ( الوهبراث الحركيت  )إى كبًج هطلىبت( 

 

ٚطف ٌٍّٙبساد اٌحشو١خ )ِٙبساد ػض١ٍخ راد ِٕشأ ٔفغٟ( اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب فٟ ٘زا  – 1

  اٌّغبي:



 

 

 

 

 

 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اٌّٙبساد اٌحشو١خ: - 2

      اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٚاٌؼٍّٟ .        

    

 

 اوزغبة اٌطٍجخ ٌٍّٙبساد اٌحشو١خ:طشق رم١١ُ  – 3

  رمذ٠ُ اٌغّٕبساد . إصٕبء األداءِالحظخ        

اٌّششف١ٓ ػٍٝ اٌطالة خالي فزشح اٌزذس٠ت اٌّؼذح ِٓ لجً  األداءِشاعؼخ رمبس٠ش رم١١ُ        

 ا١ٌّذأٟ .

  

   

 

 صل الذراسيححذيذ الجذول السهٌي لوهبم الخقىين الخي يخن حقيين الطلبت وفقهب خالل الف  - 5

  

سلُ 

 اٌزم١١ُ 
طج١ؼخ ِّٙخ اٌزم١١ُ  )ِضال: ِمبٌخ، أٚ اخزجبس 

لظ١ش، أٚ ِششٚع عّبػٟ، أٚ اخزجبس فظٍٟ... 

 اٌخ

ٔغجخ اٌذسعخ  األعجٛع اٌّغزحك

إٌٝ دسعخ  

 اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ

 %24 7 اِزحبْ لظ١ش 1

 %24 13 اِزحبْ لظ١ش 2

  %64 16 اخزجبس ٔٙبئٟ  3

    

    

    

    

    
 

 

 

 د (  الذعن الوقذم للطلبت

 

اإلعشاءاد أٚ اٌزشر١جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌضّبْ رٛاعذ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أعً رمذ٠ُ اٌّشٛسح 

اٌزٞ  -اٌغبػبد اٌّىزج١خ –ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت اٌّحزبط ٌزٌه ) ِغ رحذ٠ذ ِمذاس اٌٛلذ 

 ٠زٛاعذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

 . أعجٛػ١بعبػبد  3د ِىزج١خ ثّؼذي عبػب

 

 

 



 

    

 

 

 هـ ( هصبدر الخعلن 

 

 اٌىزبة )اٌىزت ( اٌشئ١غخ اٌّطٍٛثخ:   – 1

 . دساعبد اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ٌٍّششٚػبد اٌغ١بح١خ - 

 . رم١١ُ دساعبد اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ - 

  

   

  

  

 

 اٌّشاعغ األعبع١خ:  – 2

                     .دساعخ اٌغذٜٚ   غبدح طبٌح ،  - 

    اٌحالق . اٌغذٜٚ االلزظبد٠خ ٚرم١١ُ  عبِٟعؼ١ذ ِحّذ ِحّٛد اٌؼغٍٛٔٝ ،  - 

 . اٌّششٚػبد

   

  

  

 

 

 اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّٛطٝ ثٙب  ) اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش... اٌخ( )٠شفك لبئّخ ثزٌه(: – 3

 . اٌزح١ًٍ اٌّبٌٟ ٚااللزظبدٞ - 

 . االلزظبد اٌغضئٟ - 

 . ٠ك إٌّزغبد اٌغ١بح١خرغٛ - 

 . األعٛاق - 

  

 

 

 اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ  ٚ ِٛالغ االٔزشٔذ ... اٌخ: – 4

 

 

 

 

 

 

ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّضغٛطخ أٚ اٌّؼب١٠ش  – 5

 ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ: 

 

 



 

  و ( الورافق الوطلىبت
 

رٌه حغُ اٌفظٛي ٚاٌّخزجشاد )أٞ ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي  حذد ِزطٍجبد اٌّمشس ثّب فٟ

 ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ رٛافش أعٙضح اٌىّج١ٛرش .. اٌخ(.

 

 

 اٌّشافك اٌزؼ١ّ١ٍخ )حغشاد اٌّحبضشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(:  – 1

 

 . اٌّحبضشادلبػخ 

 

  

 

 أعٙضح اٌىّج١ٛرش: – 2

 

 

 

اد ِخزجش ِؼ١ٕخ حذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك ِضال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذ –ِٛاسد أخشٜ )حذد٘ب  – 3

 لبئّخ(:

 

 

 

 ز ( حقيين الوقرر وعوليبث الخحسيي: 

 

 

 اعزشار١غ١بد اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئظ اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ: – 1

 . ٔزبئظ اٌطٍجخ رح١ًٍ - 

 . اٌخبطخ ثبٌزم١١ُ خرح١ًٍ االعزجبٔ - 

  

  

  

 

 

١ٍخ اٌزؼ١ٍُ إِب ػٓ طش٠ك األعزبر أٚ ػٓ طش٠ك االعزشار١غ١بد األخشٜ اٌّزجؼخ فٟ رم١١ُ  ػّ – 2

 اٌمغُ:

 . اطالع ثؼض اٌضِالء ػٍٝ ّٔبرط ِٓ اِزحبٔبد اٌطٍجخ - 

 . اٌطٍجخ أػّبياٌزؼبْٚ ِغ ص١ًِ فٟ ٔفظ اٌزخظض ٌزم١١ُ  - 

  

  

  

 

 



 ػ١ٍّبد رحغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ:  – 3

غذٜٚ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌجؼض اٌّششٚػبد اٌغ١بح١خ ٚاالطالع ػٍٝ دساعبد اٌ - 

 االلزظبد٠خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّششٚػبد ٚرح١ٍٍٙب .

    

  

 

 

ػ١ٍّبد اٌزحمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔغبص اٌطٍجخ  )ِضال: فحض اٌزظح١ح أٚ اٌذسعبد ِٓ لجً  – 4

ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ،  ٚل١بَ أعزبر اٌّمشس ثزجبدي رظح١ح ػ١ٕخ ِٓ 

ِغ  ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ آخش ٌٕفظ اٌّمشس  فٟ ِؤعغخ  اٌٛاعجبد أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ 

 . رحمك ص١ًِ ِٓ ٔزبئظ اٌطٍجخ ٚاالطالع ػٍٝ ثؼض إٌّبرط ِٓ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ(

 

  

 

 طف  اٌزشر١جبد ٚاٌخطظ اٌّؼذح ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌفبػ١ٍخ اٌّمشس  ٚاٌزخط١ظ ٌٍزحغ١ٓ:  – 5

 رح١ًٍ ٔزبئظ اٌطٍجخ -

 . حٛي عذٜٚ رؼٍُ ٘زا اٌّمشس الةٌطثؼض ا أساءاخز  -

 . ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ فٟ اٌمغُ حٛي اٌّمشس أػضبء أساءاخز  -

 

 
 

 


