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سائق النقل السياحي المحترف



 حقوق الملكية الفكرية
البرنامج التدريبي: "سائق النقل السياحي المحترف"، الذي طورته شركة رواد المعرفة 
 لصالح وزارة السياحة، وعليه فإن ملكيته الفكرية وجميع حقوقه محفوظة لصالح وزارة
 السياحة، وتملك في سبيل ذلك حقوًقا مادية وأدبية، وُيحظر التصرف فيه بأي شكل،
 أو التعديــــــل عليه: (بالحذف، أو التغيير، أو اإلضافة)، أو طباعته، أو ترجمته، أو تسجيله،
 أو عرضه، أو تقديمه، أو نشره، أو تصويره، أو أي شكل من أشكال االعتداء والتصرفات
المخالفــــة لنظام حماية حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية في كافة أنحاء العالم
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أهًال ومرحًبا بك، عزيزي الُمشارك....

 في برنــامـــــج: "سائق النقل السياحي المحتـرف" ضمن مشروع
 (تنميــــــــة مهارات العاملين في الخدمات السياحية)،الذي أطلقته
 وزارة السياحة بهدف تعزيز خبرات العاملين في القطاع السياحي،
 والراغبيــــــــــن في االنضمـــام إليـــــــــــه، والذي يهدف إلى إكسابكم
 المهــــــارات والقدرات التي تسهـــل من أداء مهامكم، وتطـور من
 خبـراتكــم،  وإذ نقدر دوركم ومجهــودكم، ونؤكــــد على أهميــــــة
 مشاركتكــــم اإليجابية الفّعالة في هذا البرنامج التدريبـــــي، فإننـــا
 نتطلــع لتحقيق األهداف التدريبية من خالل التفاعل والتخطيط

الموجه والتكّيف مع البرنامج التدريبي
سائلين الله التوفيق والسداد ومستمدين منه- سبحانه- العون والرشاد
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المقــدمـــة
 يلعب النقل بشكل عام دوًرا أساسًيا في نجاح تجربة السائح في البلد المستضيف؛ حيث إّن السائح

  أو الزائر ال يستطيع االستغناء عن وسائل النقل والمواصـــــالت والمركبـــــــات السياحيـة وخدماتهـــا،

 والتعامل المباشر مع سائقي النقل، لذلك ُتْعَنى وزارة السيـــــــــاحة بأهمية رفع كفاءة سائق النقل

وتطويــــــــره مهنًيا،  وتأهيــــــله لصقــــــل مهاراته وقدراتـــــــــــــــــــــه في التعامـــل مع السائـــح أو الزائـــــر

 لذا تكمن أهمية المنهاج الحالي في تقديـــــــر دور سائق النقل السياحي في تحقيق جودة التجربـــة

 السياحيــــــة، والتعرف على أبرز سمات وخصائـــــص ومهارات سائق النقل السياحي، وكيفية االعتناء

 بمظهره الخارجي، ومظهر المركبة، وصيانتها، ونظافتها، وإتقان مهارات اإلتيكيت، وبروتوكــــــوالت

ز السائق المهنـي من  التعامل مع  السائح،  أو الزائر، وااللتـزام بالئحة الذوق العام، مع تحقيق تميـّ

 خـــالل إكسابه مهارات التواصل الفعالة مع السائحين، وآليات توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديد

 المواقع السياحيـــــــة، وإلمامه بالمواقع السياحيـــــــــــــــة، والطرق المؤدية إليه؛ مما يقلل الحوادث؛

ويساهم في الحفاظ على السالمة الصحية والمرورية للسائح والزائر

.

 في محاولة جادة لرفع مستوى الوعي، واإلحساس بالمسؤولية، وإعداد جيل جديد متطور ، يتمتع

 بالحذر الوقائـــــــي، و يتبنـى كافة التعليمات والتحذيرات والمعايير التـي تكسبه القيادة اآلمنة؛ مما

 يخفــــــض نسبة الحوادث بدرجة كبيـرة؛ لتحقيق الجودة السياحيـــــــة المطلوبة؛ لالرتقاء بمستــــــــوى

 الخدمة، وزيـــــــادة معدالت تدفق السائحين؛ وبالتالي النهوض بالقطاع السياحي، وتحقيــق جودة

ز فيها؛ مما يعزز الصورة الذهنية السيــــاحية (للمملكة) لدى العالم الخدمات السياحيـــــــــــــة، والتميـّ
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 وفيما يلي خريطة برنامج (سائق النقل السياحي المحتـرف)، والموضوعات
األساسية، واألنشطة التي تتفرع منها كما يلي

شكل (1): خريطة برنامج سائق النقل السياحي المحترف
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برنامج سائق
النقل السياحي 

 المحترف 

 النشاط االفتتاحي
(النقل السياحي)

الوحدة األولى
 سائق النقل السياحي

 والتجربة السياحية

الوحدة الثالثة الوحدة الثانية
 مهارات سائق
النقل السياحي

  المحترف

 التأهيل المهني
 لسائقي النقل

السياحيين

 أهمية سائق النقل في تعزيز
 التجربة السياحية

سمات وخصائــــص سائقي
 النقل في األماكن السياحية

بروتوكوالت تعامل السائق
  مع الزائر

 اهتمام السائق بمظهره
الشخصي

 سلوكيات العناية بصيانة
ونظافة المركبة داخليًا

 وخارجيًا

 إدارة األزمات والمخاطر

 مهارات التواصل الفعال
 مع الزائرين

 وسائل السالمة الصحية
 والمرورية أثناء القيادة

 اإللمام التام بالمواقع
 السياحية والطرق المؤدية

إليها

توظيف التكنولوجيا الحديثة
لتحديد المواقع السياحية

التعريف بالئحة الذوق العام

سائق النقل السياحي المحترف
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دليــــــــــل البرنـــــــــــامج

عنوان
البرنامج 

 محتويات
البرنامج

أساليب
التقويم 

المدة
(سائق النقل السياحي المحترف)الزمنية 

 يشتمل البرنامج على
الموضوعات الرئيسة التالية

الوحدة األولى 
سائق النقل السياحي والتجربة السياحية

سائق النقل السياحي المحترف

الوحدة الثانية
مهارات سائق النقل السياحي المحترف

الوحدة الثالثة
التأهيل المهني لسائقي النقل السياحيين

مهام أدائية 
أسئلة تفاعلية
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 الهدف
 التدريبي

العام

 أساليب
التدريب

 الفئة
المستهدفة

المدة
الزمنية 

 يهدف برنامج
تأهيل سائقي النقل إلى

يوم تدريبي، بمعدل  ثالث ساعات تدريبية أون الين

سائق النقل السياحي المحترف

إكساب المشاركين المعارف والمهارات
المطلوبة أثناء نقل الزائر 

سؤال وجواب – قوائم تفقد 
نقاش - عصف ذهني

العاملون في خدمات نقل السائح

مقدمة
النشاط

أهداف
النشاط

زمن
النشاط

 إجراءات
تنفيذ النشاط

نشاط
التأمل

 الخالصة
للنشاط

الراغبون بالعمل في خدمات نقل السائح

أنشطة وتدريبات فردية



التوزيــــــع الزمني
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اسم النشـــــــــــــاطالوحدة

10مقدمة

20

50

50

50

سائق النقل السياحي، والتجربة السياحية األولى

الثانية

الثالثة

دقيقة 180المجموع

مهارات سائق النقل السياحي المحترف

التأهيل المهني لسائقي النقل السياحي

نشاط افتتاحي: (النقل السياحي)

الزمن
(دقيقة )
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قواعد العمل
عزيزي المتدرب، إن اتباعك قواعد العمل التالية،والتزامك بها، سيساعدك   

: وزمالءك علي الحصول علي الفائدة المرجوة، فقرر مايلي 

غلــــــــــــق الكاميـــــــــرا
والصوت أثناء البث 

المشاركة بفاعليــــة
في جميع األنشطة 

 االلتزام بحضور جميع أوقات البرنامج التدريبي -

الحرص على االستفادة قدر اإلمكان -

االستعداد قبل بدء الدورة، أو البث بدقائق -

التأكد من جاهزية االتصال، وتوافره قبل البدء -

االستماع إلجابات المدرب والزمالء، وأالَّ تقاطعهم، وانتظر دورك -

تحضير أوراق وقلم؛ للكتابة والتلخيص، وتدوين المالحظات -

أالَّ تستخدم أًيا من تطبيقات تسجيل الصوت والصورة  دون إذن من المدرب -

عدم االنشغال بالمشتتات مثل: فتح لمواقع التواصل االجتماعي  أثناء البث -

حاول أن تكتب األمثلة والتجارب التي يطلب منك المدرب كتابتها -
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األفكـــار الكبــرى
لـسائق النقل دور أساسي في  تعزيز التجربة السياحية 

اهتمام السائق السياحي بأناقته ونظافة مركبته ُيَعدُّ أمًرا ضرورًيا لنقل 
صورة حضارية عن المجتمع 

تساهم التكنولوجيا الحديثة في اختصار الوقت والجهد في قطاع النقل السياحي �

إلمام السائق  السياحي التام، و معرفته الجيدة بالمواقع السياحية،  والطرق �
المؤدية إليها،  تعد مهارة أساسية 

يلعب السائق السياحي دوًرا أساسًيا في تأمين وسالمة الزائر 

الئحة الذوق العام: مجموعة قواعد هدفهاالضبط والربط في المجتمع

إلمام السائق ببروتوكوالت التعامل مع الزائر  يضمن التعامل السليم 
ويمنع حدوث سوء الفهم واإلحراج 
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األسئلة األساسية

سائق النقل السياحي المحترف12



األسئلة األساسية
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 كيف ُيْسِهُم سائق النقل السياحي في نجاح تجربة السائح

ما البروتوكوالت الالزمة لتعامل السائق مع الزائر 

كيف ُيْثري السائح أو الزائر  بأهم المواقع السياحية والطرق المؤديةإليها 

كيف يلعب السائق دوًرا أساسًيا في تأمين وسالمة الزائر 

 ما أبرز الممارسات والتطبيقات التكنولوجية التي يمكن أن يوظفها 
 السائق أثناء عمله

ُر مظهر وأناقة سائق النقل السياحي ومركبته عن  كيف ُيَعبِّ
الصورة الحضارية للمجتمع أو البلد المستضيف 

ما قواعد الئحة الذوق العام 



النتـــاجــــات
يدرك أهمية دوره في تجربة السائح

يتعامل مع الزائر ببروتوكوالت عالمية

َيْعِرف المواقع السياحية والطرق المؤدية لها

يتبع وسائل السالمة الصحية والمرورية أثناء القيادة

يستخدم التطبيقات والمستحدثات التكنولوجية المتعلقة بعمله 

ُيَحّسن المظهر الخارجي له وللمركبة

يمارس ضوابط الئحة الذوق العام

سائق النقل السياحي المحترف14
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 النقل السيـــــــــــــــــاحي
Tourist transport

 يعرف بأنه: "الشخص الذي يقوم بزيارة مكان ما، واإلقامة فيه بصورة مؤقتة، دون أن يحاول الحصول فيه على عمل به، أو أن تكون الزيارة
لفتـرة زمنية قصيرة، وقد تكون في ضيافة آخرين، ويكون منتزًها، أو سائًحا دولًيا، أو محلًيا

  الزائــــــــــــــــــــــــر
The visitor

 تعرف بأنها:"عملية مستمرة من اتخاذ وتنفيـذ القـرارات ، التـي مـن شـأنها أن تقلـل- إلـى حـد مقبـول- مـن تـأثير األزمة، أو حالة عدم التأكد المتعلقة
بالتعرض للمخاطر التي لها تأثيرات، بمعنى آخر: هي الميل الطبيعي باتجاه الموازنة بين الفرص والتهديدات

  إدارة األزمات والمخاطر
Crisis and risk management

 يعرف بأنه: "انتقال الفرد من مكان إقامته الى مكان آخر، ألي غرض غيـر العمل أو الكسب المادي، لمدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة، وال تزيد
 عن عام، باستخدام إحدى وسائل النقل

 يعرف أيًضا بأنه : "إحدى الدعامات األساسية في عملية النشاط السياحي، ويتمثل في الوسائط التـي تخدم السائحين في تنقالتهم سواء من خارج
 الحدود أم من داخلها، ويصنف إلى نقل بري، ونقل مائي، ونقل جوي



نشـــاط افتتـــاحي

سائق النقل السياحي المحترف16

Schedule

9

4 5 6

7 8 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21

23 24 25 26 27

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit

Focus

22

28



النقل السياحي
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زمن النشاطأهداف النشاطمقدمة النشاط

 ُيَعدُّ النقل السياحي من أهم
 األدوات والوسائل لتفعيل

 األنشطة والفعاليات السياحية؛
 لذا فإن النقل السياحي يعد من
 الركائز األساسية و المؤثرة في

 الموقع والمقصد السياحي،
 والتي توفر إمكانية وصول

 السائح إلى هذا الموقع في
أقل وقت و بأدنى جهد ممكن

تستنتج أهمية النقل في السياحة

 في نهاية النشاط ستكون قادرًا
دقيقة20على أن



إجراءات
تنفيذ النشاط 
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أوًال

 إن النقل البــــري أحد قطاعــات السيــــــاحة التـي ترتبـــــــــــط مباشــــرة   
 بتنمية السياحة، وتنشيطها، وتطويرها، وعندما يقررالسائح الذهاب
 الى إحــــــــــدى البالد، فإن أول مايســـــــأل عنه وسائل النقــــل، ومدى

 توافرها وانتشارها وتكلفتها)، فما أهمية النقل في قطاع
السياحة؟

العبارة

توفير وقت السائح

تحقيق الراحة واألمان

التكلفة المناسبة

مواكبة وسائل النقل للتطوير المستمر

االنتظام وااللتزام بمواعيد الرحلة

م

1

1 2 3 4 5

2
3
4
5

الدرجة
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ثانيًا

 إن وجــــــود نقل بري متطــــور، يعنـى سهــــــولة الوصــــــــــــــــــول إلى      
 القطاعـــــات السياحية، والترفيهية، واألثرية، واألســـــــــــــواق، والمتاجر
 المختلفة؛ مما يعنـي تقديم خدمـــــات أفضل للسائحيـــــــــــــــن، ويعنـي
سهـــــــــــــولة قطـــــــــــع المســــــــــافات، وســــــــرعة الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
 قم بتحليل العالقة  بين النقل والسياحة، ثّم قم بكتابتـــــــــــــــــها       
 باختصار على الشات في فقرة واحدة من ست إلى تسع  كلمات

مالحظة قم بكتابتها مسبقا على ورقة خارجية

عالقة النقل بالسياحة
..................................................................................................................
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