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اسم المقرر
الكود:

 )1األهداف العامة للمقرر:
يميز المعارف األساسية و المهارات المرتبطة بالنقل السياحي و يربط ذللك بالتقنيات الحديثة
في تطوير انسب وسائل النقل المؤثرة في السياحة .يصنف العالقات المتداخلة ما بين ادارة
النقل السياحي وغيرها من أقسام الوكيل السياحي بما يكفل نجاح العمل .يخطط حركة المرور
و عالماته و خطوط السير و يصمم البرامج السياحية وفقا إلختيار افضل الطرق ووسائل النقل
السياحي و يطبق قواعد التعامل مع تنوع وسائل النقل السياحي و كيفية تعزيز وحماية التجربة
السياحية.
 )2المخرجات التعليمية المستهدفة ()ILOs

أ) المعرفة والفهم:
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

أ -1.يصف الطالب مفاهيم النقل السياحي.
أ -2.يسترجع الطالب التعريفات األساسية للنقل السياحي.

أ - 3.يشرح الطالب مفهوم النقل السياحي
أ - 4.يفسر أهمية النقل السياحي.

وأهميته.

أ - 5.يذكر التطور التاريخي للنقل السياحي

وأهم خصائصه.

ب) المهارات الذهنية
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ب -1.يحلل العوامل المؤثرة على تخطيط النقل السياحي و أنواعه وأهدافه
ب – 2.يكتشف دور النقل في التنمية

ب -3.يحلل دور النقل في إحداث التغيير االجتماعي.
ب -4.يميز الطالب العالقة بين التحضر وتطور خدمات النقل و عالقة النقل بالبيئة.

ت) المهارات المهنية والعملية
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ت 1.يتصفح ويكتب التقارير الخاصة بحركة المرور و عالماته و خطوط السير بمصر و
الوطن العربي
ت -2.يبتكر اهم و انسب وسائل النقل المؤثرة في السياحة ومنها شبكات اإلنترنت
ت -3.يصمم و يقيم البرامج السياحية وفقا إلختيار افضل الطرق ووسائل النقل السياحي.

ث) المهارات العامة والمنقولة
بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادر ًا على:

ث-1.يتعلم الطالب كيفية تجنب مشاكل النقل السياحي و حلها.
ث -2.يتذكر الطالب كيفية التعامل مع تنوع وسائل النقل السياحي.

 )3محتويات المقرر
عدد الساعات

محاضرة

الموضوع
ماهية النقل و تطوره التاريخي

3

1

مفهوم النقل و أهميته وتعريفه وتخطيط النقل

3

1

دور النقل في التنمية

3

1

أنواع النقل

النقل فى الوطن العربى

عالقة النقل والسياحة

إختبار منتصف الفصل الدراسي األول ()Mid-Term

نشأة وتطور النقل السياحي

خصائص النقل السياحى

3
3
3

3
3

1

النقل السياحي البري وشبكات الطرق في البالد العربية
مناقشة األبحاث الميدانية

3

مناقشة األبحاث الميدانية

اختبار نهاية الفصل الدراسي

 )6قائمة الكتب الدراسية والمراجع:

1

1

3

مناقشة األبحاث الميدانية

1

3

أثر النقل على االستثمار السياحي
منظومة النقل السياحى فى مصر

1

1

3

3
3
3

تمارين

عملي

1
1
1
1
1
1

* -مذكرات المقرر :محاضرات حول :النقل السياحي – تجميع د .عماد أبو العنين
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