
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقل السياحي المقرر:اسم 

 سيح 414 المقرر:رمز 

 بكالوريوس البرنامج:

 اإلدارة السياحية والفندقية العلمي:القسم 

 السياحة واآلثار  الكلية:

 جامعة الملك سعود المؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... للمقرر:. مخرجات التعلم 3

 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 .................................................................................. كاديمي والدعم الطالبي:أنشطة اإلرشاد األ -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 7 .......................................................................................................... المطلوبة:. المرافق والتجهيزات 2

 7 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 8 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 8 الواجبات 2
 ساعات 9 المكتبة 3
 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 9 )تذكر(أخرى  5
 ساعة 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

النقل وتطوراته، وارتباط النقل بالسياحة، وتعريف الرحلة يقوم املقرر بتعريف النقل والتحدث عن تاريخ 

السياحية ومراحلها. كما يصف املقرر أنواع النقل، البري والبحري والجوي وتطبيقاته عامليا. مع توضيح 

 تطبيقات النقل في اململكة العربية السعودية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وكافة اتجاهات ووسائل النقل السياحي وأهميتها ودورها في تنمية يتناول املقرر أسس إدارة نقل املسافرين، 

 .حركة السياحة املحلية والدولية

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  نشأة وسائل النقل السياحييبين  1.1

السحححياحي املفتلعحححة عامليحححا، والوضحححع الحححراهن فحححي اململكحححة العربيحححة وسحححائل النقحححل يوضححح   1.2

 .السعودية

 

  .وسائل النقلذكر ي 1.3

  .تطور وسائل النقل السياحي يشرح 1.4

  .ية النقل السياحيأهم ناقشي 1.5

  المهارات 2

  .مصادر التمويل الرئيسية للمشاريع االستثمارية وتكلعتهايميز  2.1

  ل والسياحةالنقمعايير ليوظف النظريات املتنوعة  2.2

وسائل النقل السياحي املفتلعة عامليا، والوضع الحراهن فحي اململكحة العربيحة يقارن بين  2.3

 .السعودية

 

  .أهم وسائل النقل عرفةمل يوظف وسائل التقنية الحديثة 2.4

  واقع والتعرف على وسائل النقل العامليةاملم صمي 2.5

  القيم 3

 ،أخحححححر املسحححححتجدات فيمحححححا ياحححححي وسحححححائل النقحححححل السحححححياحي وتطورهحححححايتحملللللو يةللللل  ل ة  3.1

  القدرة على التك ف يع املتغيرات.  يظهر االلتزام

 

بالقطلا  الةل ا    يلتزم بأخالق ات املهنة بكلو يلا يت لو  ،،النقل البحري  موضوعيحاور  3.2

 . الفعال ات  الفندق 

 

النقلللد البنلللات، ويحتلللرم  رات  ويتقبلللل الجحححوي النقحححل  يحححةأهمبحححروح العريحححي لتوضحححيح  يعمحححل 3.3

 .اآلخرين

 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 15 النقل والسياحة 1

 10 النقل الجوي  2

 10 النقل البري  3

 10 النقل البحري  4

 ساعة45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 نشأة وسائل النقل السياحييبين  1.1

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

، االختبارات العصلية

 والشعهية. 

 

1.2 

النقححححححححل السححححححححياحي املفتلعححححححححة وسححححححححائل يوضحححححححح  

عامليححححا، والوضححححع الححححراهن فححححي اململكححححة العربيححححة 

 .السعودية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

 .االختبارات العصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات .وسائل النقليذكر 

 الحوار واملناقشة

.االختبارات العصلية  

 . العروض التقديمية

1.4 
 املحاضرات .تطور وسائل النقل السياحييشرح 

 الحوار واملناقشة

، االختبارات العصلية

 والشعهية. 

1.5 
 املحاضرات .ية النقل السياحييناقش أهم

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات العصلية

 والنهائية

1.6    

 المهارات 2.0

2.1 
مصحححححححححححححححححادر التمويحححححححححححححححححل الرئيسحححححححححححححححححية للمشحححححححححححححححححاريع يميحححححححححححححححححز 

 .االستثمارية وتكلعتها

 التعلم التعاوني

  العصف الذهني
  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي

2.2 
 العصف الذهني ل والسياحةالنقمعايير ليوظف النظريات املتنوعة 

 لعب األدوار

 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

2.3 
وسححححائل النقححححل السححححياحي املفتلعححححة عامليححححا، يقححححارن بححححين 

 .والوضع الراهن في اململكة العربية السعودية
 حل املشكالت 

   التكليعات

 البحوث والتقارير

 بطاقة املالحظة  تقديم العروضأهحححم وسحححائل  عرفححةمل يوظححف وسحححائل التقنيححة الحديثحححة 2.4
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 ملف اإلنجاز التعاوني التعليم .النقل

 واقع والتعرف على وسائل النقل العامليةاملم صمي 2.5
 التعليم التعاوني 

 حلقات النقاش

االختبارات التحريرية  

 .والشعوية
 القيم 3.0

3.1 

أخححر املسححتجدات فيمححا ياححي وسححائل يتحمللو يةلل  ل ة 

 القلللدرة عللللى   يظهلللر االلتلللزام ،النقحححل السحححياحي وتطورهحححا

 التك ف يع املتغيرات.

املالحظة من قبل  إدارة فريي العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

 يلتلللللللزم بأخالق لللللللات  ،،النقحححححححل البححححححححري  يححححححححاور موضحححححححوع

 بالقطللللللللللا  الةلللللللللل ا    الفنللللللللللدق املهنللللللللللة بكللللللللللو يللللللللللا يت للللللللللو 

 . الفعال ات

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 
 الجححححححوي النقححححححل  يححححححةبححححححروح العريححححححي لتوضححححححيح أهم يعمححححححل

 .النقد البنات، ويحترم  رات اآلخرين ويتقبل
 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40 األسبوع التاسع اختبار فصلي 1

 %20 أسبوعيا الحضور واملشاركة والواجبات 2

 %40 السابع عشر ئي االختبار النها 4

 %100  املجمو  
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الفاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

  ، ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 / أسبوع اتس ساعخمتاصيي  -
 
 ) عبر برنامج زووم(لكل دكتور  يا

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 سيح لدى مكتبة تصوير الكلية 414مذكرة مقرر  املرجع الرئيس للمقرر 

 املةاندةاملراجع 

كتححححاب قالنقححححل والسححححياحة  وتطبيقاةهححححا فححححي اململكححححة العربيححححة السححححعوديةق للححححدكتور 

سححعد بححن نالححر الحسححين، أسححتاذ جغرافيححة النقححل املشححاري فححي قسححم الجغرافيححا فححي 

   .م 2010هح،  1421جامعة امللك سعود.  طبعة 
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 ٩٧٨-٦0٣-00-45٨5-٣ردمك، 

 اإللكتر ن ةامل ادر 

مصادر إضافية من عدة مواقع إلكترونية محدثة، وذلك ملواكبة  -

التغييرات التي تطرأ على موضوعات النقل السياحي، تقرر كواجبات أسبوعية 

 .يرسلها أستاذ املادة بعد بعض املحاضرات، حسب الحاجة

 املواقع الفالة بشركات وسائل النقل املفتلعة -

 ال يوجد      ى أخر 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املرافي

الدراسية، املفتبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 مقعد 25العصل الدراس ي 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 1ذكيه عدد  سبورة

 لطبيعة التاصي()أخرى تجهيزات 
 
 ال يوجد تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيي املقررات

تصحححححححححححححححححححححيح أسححححححححححححححححححححئلة االختبححححححححححححححححححححارات 

 العصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

  .ورش العمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

 مارجات التعلم للمقرر مدى تحصيل 
أعضحححححححححححححححححححححححاء هيئحححححححححححححححححححححححة  الطلبحححححححححححححححححححححححة،

 البرنامجقيادات  التدريس،

 ح االختبارات الشهرية.1

 ح األسئلة الشعوية. 2

 ح التقويم املستمر. ٣

حالقيام بواجبححححححححححححات إضحححححححححححححافية أو  4

 أساسية.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضات هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


