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 رٛط١ف اٌّمشسّٔٛرط 
 

 

 : خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 

 اإلداسح اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ: مغُاٌ      اٌغ١بحخ ٚا٢صبس اٌى١ٍخ/

 

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ  أ ( رحذ٠ذ اٌّمشس

    اعُ اٌّمشس ٚ سلّٗ:  – 1

 

 ع١ح( 803) ٚاٌفٕذلٝاٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ ِجبدٜء 

 

  اٌغبػبد اٌّؼزّذح:   – 2

 

 عبػبد 8

 

 :  اٌجشٔبِح أٚ اٌجشاِح اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ضّٕٙب – 3

 

  اإلداسح اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ بدظرخظ ثشٔبِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ

 

 : اٌّمشس رذس٠ظ  اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغئٛي ػٓ – 4

 

 د. ِحّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذغ١شُ

 

  :اٌّغزٜٛ أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ع١زُ رمذ٠ُ ٘زٖ اٌّمشس ف١ٗ – 5

 

 اٌغٕخ اٌضبٌضخ: اٌّغزٜٛ اٌخبِظ

 

 : ال ٠ٛخذبد اٌّغجمخ ٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(اٌّزطٍج – 6

 

 : ال ٠ٛخذٌٙزٖ اٌّمشس)إْ ٚخذد(  ظبحجخاٌّزطٍجبد اٌّ – 7

 

 : داخً اٌى١ٍخِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  – 8

 

   األ٘ذاف ة (

  

 ٚطف ِٛخض ٌٕزبئح اٌزؼٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغد١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس: – 1
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رف والمهارات الالزمة التي تساعدهم عمى النجاح المعم اأهيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطمبة ب
  بشكل احترافي في تسويق الخدمات والمنتجات السياحية والفندقية

 

 :خ خطظ  ٠زُ رٕف١ز٘ب فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٓ أخً رط٠ٛش ٚرحغ١ٓ اٌّمشسطف ثبخزظبس أ٠ – 2

 

 ي اٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌّحزٜٛ اٌؼٍّٟ ِٓ خالي ِزبثؼخ اٌّغزغذاد فٟ ِغب

 ٚٔزبئظ األثحبس

 إػبفخ ثؼغ اٌحبالد اٌذساع١خ ِٓ اٌح١بح اٌؼ١ٍّخ إلصشاء اٌزغشثخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

  االعزؼبٔخ ثبٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚشجىخ االٔزشٔذ ٌٍٛطٛي إٌٝ آخش األثحبس ٚاٌذساعبد فٟ ِغبي

 اٌزغ٠ٛك ثشىً ػبَ ٚاٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ ثشىً خبص

 ٌٍ ٟٔٚ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ ٚا٢صبس ٚخبطخ ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌغ١بح١خ ِزبثؼخ اٌّٛلغ اإلٌىزش

)ِبط( ٌٍزؼشف ػٍٝ آخش اٌجشاِظ ٚاألٔشطخ اٌغ١بح١خ اٌزٟ رزجٕب٘ب ا١ٌٙئخ ٌذػُ اٌغ١بحخ فٟ 

 اٌٍّّىخ.

  اٌغؼٟ ٌزط٠ٛش اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚرح٠ًٛ اٌّمشس إٌٝ ِمشس إٌىزش١ٔٚب ٠ّىٓ رط٠ٛشٖ ثشىً ِغزّش

 شف١خ ٚاٌّٙبس٠خ فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك اٌغ١بح١ٌٟغزٛػت اٌّغزغذاد اٌّؼ

  االعزؼبٔخ ثبٌحمبئت اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ طّّزٙب ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ ٚا٢صبس فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك

 اٌغ١بحٟ

         

 

 )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي سٌرفق( ج ( وصف المقرر:

ار االهتمام  األكاديمي الذي توليه كمية السيياحة واآلثيار بجامعية يأتي هذا المقرر الدراسي في إط
عييداد الكييوادر الوطنييية  الممييك سييعود  ميين نجييل النهييوا بالقطيياع السييياحي بالمممكيية وتطييويرا وان
المدربيية عمييى ممارسيية األعمييال المرتبطيية بيييناعة وتقييديم المنتجييات والخييدمات السييياحية وفقييا 

لميا يقيدم فيي اليدول المتقدميةد  وقيد تيم عنيد إعيداد المحتيوم  لممعايير الدوليية وبمسيتوم منيافس
العممي لهذا المقرر نن يعتمد عمى المعايير المهنية التيي تيم وهيعها مين قبيل الهيليات المختيية 
لممارسيية العمييل السيييياحي وذلييك السييتخدامه كمرجيييل مبسييط لمطييالم المهتميييين بدراسيية مجيييالي 

دخل إلييى دراسيية التسييويق السييياحي وميين ثييم ف نييه ال السييياحة والفندقييةد وهييذا المقييرر يمثييل الميي
نمييا يجسييد محاوليية  يشييتمل  بشييكل كامييل عمييى كافيية المعرفيية التسييويقية فييي المجييال السييياحي  وان
مبسطة لعرا بعا المفاهيم واألفكار التي تساعد طالم تخيي  السيياحة والفندقية عميى إثيرا  

 المعرفة والممارسة في مجال التسويق السياحيد 
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 المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع 

 4 2 بشكل عام مفهوم التسويق

 4 2 مفهوم التسويق السياحي

 2 1 تنظيم إدارة التسويق

 4 2 الطمم السياحي

 4 2 العرا السياحي

 4 2 المزيج التسويقي السياحي

 4 2 اإلستراتيجيات التسويقية

 4 2 تيجية الترويجيةاإلسترا

 33 15 مجموع األسابيل والساعات

 
 
 

 ساعة 03(: في الفصل الدراسي مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال – 2

 الوسائل المساعدة والتدرٌب العملً  المحاضرة

معظم المادة يتم تقديمها من قبل أستاذ 
المقرر نظريا أثناء المحاضرة مع 

لحاسب االستعانة ببعض تطبيقات ا
Power (  point  وكذلك عرض،

نماذج لإلعالنات التجارية المصورة 
المتعلقة بتسويق المنتجات السياحية 

والخدمات الفندقية، وغير ذلك من 
 الوسائل المتاحة 

 

مشارك الطالب في عملية التعلم وذلك من خالل تقديم 
عروض وتطبيقات عملية ومناقشة حاالت دراسية 

ة في تسويق الخدمات السياحية ونقل التجارب العملي
والفندقية التي يكتسبها الطالب أثناء التدريب 

 الصيفي، متى ما سمح الوقت بذلك

 
 

فٟ األعجٛع ) اٌّطٍٛة ٕ٘ب اٌّؼذي   بػبد رؼٍُ ِزٛلؼخ ِٓ اٌطٍجخدساعخ إػبف١خ خبطخ/ ع – 3

 اٌّزٛلغ ٌٍفظً اٌذساعٟ  ١ٌٚظ اٌّزطٍجبد اٌّحذدح فٟ وً أعجٛع(:

 

زٛػت اٌطبٌت اٌّمشس ثشىً ع١ذ ٠ٍُٚ ثؤُ٘ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌزغ٠ٛم١خ، فئٔٗ ٠حزبط إٌٝ ٌىٟ ٠غ

ِٓ اٌّشعغ اٌشئ١ظ ٌٍّمشس -اإلؽالع ٚلشاءح اٌّٛػٛػبد اٌّزؼٍمخ ثّٛػٛع اٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ 

عبػبد  20ٚرٌه ثّؼذي ال ٠مً ػٓ  -ٚغ١شٖ ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُ ٚاٌّؼشفخ اٌّزبحخ ثؤشىبي ػذ٠ذح 

ٛع.  ٘زا ػالٚح ػٍٝ أْ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌزغ٠ٛمٟ ِٓ خالي اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ ثؼغ فٟ األعج

إٌّشآد اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ ٠غبُ٘ ثشىً وج١ش فٟ إصشاء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرشع١خ اٌّفب١ُ٘ 

 ٚإرمبْ اٌّٙبساد، ٚ٘زا ثذٚسح ٠ؼذ اٌطٍت ثشىً ِّزبص ٌٍح١بح اٌؼ١ٍّخ ثؼذ اٌزخشط ِٓ اٌى١ٍخ.
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 ِغبالد اٌزؼٍُٔطبلبد أٚ ش ٔزبئظ اٌزؼٍُ فٟ ٠طٛر – 4

 :     زؼٍُ اٌّٛضحخ ف١ّب ٠ٍٟ ٠دت رٛض١حٌىً ِدبي ِٓ ِدبالد اٌ

 

 . اد  اٌزٟ طُّ اٌّمشس ِٓ أخً رط٠ٛش٘بٍّؼشفخ أٚ اٌّٙبسٌٍِخض ِٛخض    -

 

 . ادٚطف العزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبس -

 

 طشق رم١١ُ اٌطبٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌّمشس ٌزم١١ُ ٔزبئح اٌزؼٍُ فٟ اٌّدبي اٌّؼٕٟ.  -       

 

 

 خ ـــشفــؼـــــــــــاٌّ –أ 

 

(i) ٚ ُاوزغبثٙب فٟ اٌّمشس:طف اٌّؼشفخ اٌزٟ ع١ز 

  ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس إٌٝ ِغبػذ اٌطبٌت ػٍٝ اإلٌّبَ ثؤُ٘ اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثٕشبؽ اٌزغ٠ٛك

 داٌخذِبد ٚإٌّزغبد اٌغ١بح١خ ٚاٌفٕذل١خ ثشىً خبص رغ٠ٛكٔشبؽ ثشىً ػبَ ٚ

 

(ii) ٍاٌّطٍٛة اعزخذاِٙب ٌزط٠ٛش رٍه اٌّؼشفخ)اٌزذس٠ظ( ُ ١اعزشار١د١بد اٌزؼ 

 اٌّحبػشاد 

 إٌمبػ 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع 

 َاإلػال١ٔخ اٌزغبس٠خ ػشع األفال 

 ٌؼ١ٍّخاٌحبالد ػشع ثؼغ ا 

  دٚاساألٌؼت 

 ِىبْرذس٠ت ػٍّٟ فٟ إٌّشآد اٌغ١بح١خ حغت اإل 

 

(iii) طشق رم١١ُ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ 

  اٌزحش٠ش٠خاٌشف٠ٛخ ٚاالخزجبساد 

 إٌّبلشخ اٌشف٠ٛخ 

 

 )اإلدساو١خ( خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌ –ة 

 

 :خ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب١ّٙبساد اٌّؼشفاٌ - 1

 معرفة نهم مراحل تطور مفهوم الفكر التسويقي 
 هم العناير التي يشتمل تعريف التسويق ونو   معرفة المفهوم الحديث لنشاط التسويق

 فهم نهم الميطمحات المرتبطة بالتسويق   مل عميها
 معرفة المنافل التي يحققها التسويق لممنشآت والمجتمل بشكل عامد  
  معرفة نهم المجاالت التي يشممها نشاط التسويقد 
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 التعرف عمى مفهوم التسويق السياحي بشكل خا د 

 حقيقها التسويق السياحيداإللمام بأهم األهداف التي يسعى إلى ت 

 معرفة الفرق بين التسويق السمعي والتسويق السياحي 
 معرفة الهيكل التنظيمي إلدارة التسويق في المنظمات السياحيةد 

 التعرف عمى اختيايات  إدارة التسويق في المنظمات السياحيةد 

 فهم يفات الشخ  المسلول عن التسويق في المنظمات السياحيةد 

 لويف الوظيفي لمدير التسويق في المنظمات السياحيةدالتعرف عمى ا 

 اإللمام بدور مأمور الحجز كرجل تسويقد 

  دبشكل خا  مفهوم السوق السياحي ومفهوم السوق بوجه عام  معرفة 

 أسس تقسيم السوق السياحي  اإللمام ب  و التعرف عمى عناير دراسة السوق السياحي
 التعرف عمى ننواع األسواق السياحيةدو 

 التعرف عمى خيال  الطمم السياحيدمم السياحي  و عرفة المقيود بالطم 

 معرفة عالقة الطمم السياحي ببعا المتغيراتو   اإللمام بمراحل الطمم السياحي 

   مكونات العرا التعرف عمى نهم العرا السياحي  و التعرف عمى مفهوم وخيال
 راتدعالقة العرا السياحي ببعا المتغيالسياحي  مل التعرف عمى 

 اإللمام بأهم المعارف والمهارات المتعمقة بكيفية تطوير مكونات العرا السياحيد 

   معرفة عناير المزيج التسويقي التي تشمل: المنتج السياحي  السعر  الترويج
 التوزيل  الموارد البشرية السياحية  ومكونات إدارة العممية السياحيةد

  اإلستراتيجية التسويقيةديياغة متطمبات و معرفة مفهوم 

 المختمفةد التعرف عمى ننواع اإلستراتيجية التسويقية 
 دألهداف المختمفة لممزيج الترويجياا  و عناير ي  و الترويجالنشاط  التعرف عمى مفهوم 

 التعرف عمى دور المزيج الترويجي في االتيال بالعمال  وتحقيق األهداف التسويقية 

 ترويجية ماللمةد اإللمام بآلية وهل إستراتيجية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :خ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌاعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش  -2
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 اٌّحبػشاد 

 إٌمبػ 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع 

 َػشع األفال 

 حبالد ػ١ٍّخ 

 

 :خ اٌّىزغجخ١ّٙبساد اٌّؼشفاٌطشق رم١١ُ  –3

 

 االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

 االخزجبساد اٌزحش٠ش٠خ 

 اِزحبٔبد ِفبعئخ  

 

 ٚاٌّغئ١ٌٛخ ( اٌشخظ١خاٌج١ٕ١خ )اللبد اٌؼاد ِٙبس  –ط 

 

حًّ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّطٍٛة ٍٝ رػمذسح اٌٌّٙبساد اٌؼاللبد اٌشخظ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚٚطف   – 1

   :رط٠ٛش٘ب

 

 ِغبػذح اٌطبٌت ػٍٝ اوزغبة ِٙبساد اٌؼًّ وؼؼٛ فبػً فٟ فش٠ك 

 رحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ 

 االٔؼجبؽ ٚاحزشاَ اٌٛلذ 

 رظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ٓاحزشاَ اٌؼّالء ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاال 

 ٟر١ّٕخ ِٙبسح اٌؼًّ اٌغّبػ 

 

 

 :اٌّٙبساد ٚاٌمذساد٘زٖ ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 

 ًّرشى١ً فشق ػ 

 رٕظ١ُ ِشبس٠غ ؽالث١خ ِشزشوخ 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٌّشبسوخ فٟ اٌفؼب١ٌبد اٌغ١بح١خ  اٌّخزٍفخ 

 

 :حًّ اٌّغئ١ٌٛخلذسرُٙ ػٍٝ راٌشخظ١خ ٚلبد اٌؼالٌّٙبساد اوزغبة اٌطٍجخ طشق رم١١ُ  – 3

 

 ِالحظخ أداء اٌطالة أصٕبء ِشبسوزُٙ فٟ األٔشطخ اٌغّبػ١خ 

 ٌزم١١ُ أداء اٌطالة داعزخذاَ االعزج١بٔب 

 ًرم١١ُ اٌطالة ٌجؼؼُٙ اٌجؼغ ِٓ ح١ش ِٙبساد االرظبي ٚاٌزٛاطً ٚاٌزفبػ 

 رم١١ُ ِذٜ ِغبّ٘خ اٌطالة فٟ اٌّشبس٠غ اٌّشزشوخ  

 

 

 ساد االرظبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٙبساد اٌحغبث١خ )اٌؼذد٠خ(:ِٙب –د 
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 : ٚطف اٌّٙبساد اٌؼذد٠خ ِٚٙبساد االرظبي اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب – 1

 

 ٌُٙ ر١ّٕخ ِٙبساد احزشاَ اٌؼّالء ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّز١ّضح 

 ٓر١ّٕخ ِٙبسح اٌزٛاطً ٚاالرظبي اٌفؼبي ِغ ا٢خش٠ 

 ٞٛر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌشف 

 ١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌٙبرفٟر 

 ٞر١ّٕخ ِٙبساد االرظبي اٌزحش٠ش 

 اٌى١ّخ ٚاٌغؼش٠خ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌحغبة ٚاحزغبة إٌغت ٚاٌخظِٛبد 

 

 :ُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش ٘زٖ اٌّٙبساد١اعزشار١د١بد اٌزؼٍ - 2

 

 وزبثخ اٌزمبس٠ش 

 رمذ٠ُ اٌؼشٚع 

 ٌؼت األدٚاس ٌز١ّٕخ ِٙبساد خذِخ اٌؼّالء 

  ٚاس ٚرظ٠ٛش اٌّشب٘ذ ثغشع اٌّشاعؼخ ٚرم١١ُ األداء ثشىً رارٟرّض١ً األد 

 ػشع ّٔبرط ِز١ّضح ٌى١ف١خ االرظبي ٚاٌزٛاطً اٌفؼبي 

  رى١ٍف اٌطالة ثئعشاء ثؼغ اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ و١ف١خ احزغبة إٌغت ٚاٌخظِٛبد اٌى١ّخ

 ٚاٌغؼش٠خ

 

 

ٙبساد اٌحغبث١خ اوزغبة اٌطٍجخ ٌّٙبساد االرظبي ، ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّطشق رم١١ُ  – 3

  )اٌؼذد٠خ(:

 

 اٌشخظ١خ ٌى١ف١خ رفبػً اٌطالة داخً اٌّغّٛػبد ٚفشق اٌؼًّ اٌّالحظخ 

  ٍِّٟشاعؼخ اعزّبساد رم١١ُ اٌطالة اٌّؼذح ِٓ لجً اٌّششف١ٓ ػ١ٍُٙ أصٕبء اٌزذس٠ت اٌؼ

 ٚاٌظ١فٟ

  رم١١ُ اٌطالة ٌجؼؼُٙ اٌجؼغاعزخذاَ اعٍٛة 

  االرظب١ٌخ ٚاٌزفبػ١ٍخ ٍزّبس٠ٓ رُٙ  ٌِشب٘ذاٌطالة ثؼذ  اٌزٟ ٠ؼذ٘باٌزم١١ُ اٌزارٟ ِشاعؼخ ّٔبرط

 رظ٠ٛش٘ب ٚرغغ١ٍٙباٌزٟ رُ 

 

 

 ( وبٔذ ِطٍٛثخ)إْ  ١خ ّٙبساد اٌحشواٌ٘ـ ( 

 

فٟ ٘زا اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب  (ٔفغ١ٟخ )ِٙبساد ػض١ٍخ راد ِٕشأ ّٙبساد اٌحشوٌٍٚطف  – 1

 اٌّدبي:

 

 رمذ٠ُ ّٔبرط ٌٍؼشٚع اٌزغ٠ٛم١خ ٚاٌج١ؼ١خ 

 

 

 اٌحشو١خ:ٌّٙبساد اار١د١بد اٌزؼٍُ اٌّغزخذِخ فٟ رط٠ٛش اعزش - 2
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 ٌؼت األدٚاس 

 رى١ٍف اٌطالة ثزظ١ُّ ٚرمذ٠ُ اٌؼشٚع اٌج١ؼ١خ ٚاٌزغ٠ٛم١خ 

 ٍّٟاٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٚاٌؼ 
 

 

 ١خ:ّٙبساد اٌحشواوزغبة اٌطٍجخ ٌٍطشق رم١١ُ  – 3

 

 أصٕبء رمذ٠ُ اٌؼشٚع اٌزغ٠ٛم١خ ٚاٌج١ؼ١خ ِالحظخ األداء 

 ش رم١١ُ األداء اٌّؼذح ِٓ لجً اٌّششف١ٓ ػٍٝ اٌطالة أصٕبء اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ِشاعؼخ رمبس٠

 ٚاٌظ١فٟ

   

 

وفقها خالل الفصل  الطلبة تقٌٌمٌتم التقوٌم التً  مهامالجدول الزمنً لتحدٌد   - 5
 الدراسً

رقم  
 التقٌٌم 

 أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقٌٌم طبٌعة 
 بارأو اخت ،أو مشروع جماعً قصٌر،
 .. الخفصلً.

األسبوع 
 المستحق

الدرجة  نسبة
 إلى درجة 

التقٌٌم 
 النهائً

  بشكل مستمر مناقشة واختبارات شفوٌة 1

 %13 مستمر تدرٌبات وحاالت عملٌة 2

 %33 13، 7 (2امتحانات أعمال سنة  ) 3

 %63 السادس عشر امتحان نهائً 4

 
 

 الدعم المقدم للطلبةد( 
 

جبد اٌّؼّٛي ثٙب ٌضّبْ رٛاخذ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ أخً رمذ٠ُ اٌّشٛسح اإلخشاءاد أٚ اٌزشر١

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

 ٠زٛاخذ ف١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األعجٛع(:

 

الرظبي ثأعزبر اٌّمشس ػجش ِغ إربحخ اٌفشطخ ٌٍطالة ثب، عبػبد ِىزج١خ فٟ األعجٛع4رخظ١ض 

 ٚعبئً االرظبي اٌٙبرفٟ ٚاإلٌىزشٟٚٔ 
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  ـ ( ِظبدس اٌزؼٍُ٘

 

 اٌّطٍٛثخ: ( اٌشئ١غخ اٌىزت اٌىزبة )  – 1

 

 ِزوشح اٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ اٌزٟ رُ إػذاد٘ب ٌٙزا اٌّمشس 

 

 اٌّشاخغ األعبع١خ:  – 2

Marketing for Hospitality & Tourism 
Author: Kotler, P.; Bowen, J.; Makens, J. 
© Copyright Date: 2006 
Publisher: Pearson/Prentice Hall 

 

 :شفك لبئّخ ثزٌه(٠اٌخ( ) ...اٌزمبس٠شاٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ،  ) ثٙب اٌّٛطٝ ٚاٌّشاخغ اٌىزت  – 3

 

 

 اٌحمبئت اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ أػذد ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ ٚا٢صبس 

 فٟ اٌزغ٠ٛك ٚاٌزغ٠ٛك اٌغ١بحٟ اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ 

 

 :. اٌخ.. ِٛالغ االٔزشٔذ ٚ  اٌّٛاد االٌىزش١ٔٚخ – 4

 

  ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌغ١بح١خ ثب١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بحخ ٚا٢ثبس: ِٛلغ

 ()ِبطٚا٢ثبس

  ِٛلغ اٌدّؼ١خ األِش٠ى١خ ٌٍزغ٠ٛكAMA 

 

ؼب١٠ش ٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّضغٛطخ أٚ اٌِّٛاد رؼٍُ أخشٜ ِثً اٌجشاِح اٌزٟ رؼزّذ ػ – 5

  :ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ

 

 DATA SHOW )عٙبص ػشع اٌج١بٔبد ) 

 (Internetأزشٔذ ) 

 

 

 

 

  ٚ ( اٌّشافك اٌّطٍٛثخ
 

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

 ١ٛرش .. اٌخ(.رٛافش أخٙضح اٌىّج ٚاٌّخزجشاد ِٚذٜ

 

 

 :)حدشاد اٌّحبضشاد ٚاٌّخزجشاد .. اٌخ(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّشافك   – 1
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ِغ إربحخ اٌفشطخ اٌّغٙضح ثبٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِؼظُ اٌزؼٍُ إٌظشٞ ٠زُ فٟ اٌمبػخ اٌذساع١خ 

 ٌٍزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ ثؼغ إٌّشآد اٌغ١بح١خ ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌفؼب١ٌبد

 

 :أخٙضح اٌىّج١ٛرش – 2

 

ِٓ أعً  ِظبدس اٌّؼشفخ اٌشل١ّخاعزخذاَ أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٌىٟ ٠ظٍٛا إٌٝ  ٌطٍجخ إ٠ٌٝحزبط ا

 اٌغ١بحٟ.ِؼبسفُٙ ٚرط٠ٛش ِٙبسارُٙ فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك ر١ّٕخ 

 

ِثال: إرا وبْ ِطٍٛثب ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ حذد اٌّزطٍجبد أٚ أسفك  –ِٛاسد أخشٜ )حذد٘ب  – 3

 :لبئّخ(

 

 ال ٠ٕطجك ػٍٝ ٘زا اٌّمشس

 

 

 ٚػ١ٍّبد اٌزحغ١ٓ:  رم١١ُ اٌّمشس ص (

 

 

 :اعزشار١د١بد اٌحظٛي ػٍٝ ٔزبئح اٌطبٌت ٚفؼب١ٌخ اٌزؼ١ٍُ – 1

 

 إٌّبلشخ 

 رم١١ُ اٌؼشٚع ٚاٌّششٚػبد اٌزٟ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ إػذاد٘ب ٚرم١١ّٙب 

 الخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خا 

  

 

 

ػٓ طش٠ك األعزبر أٚ ػٓ طش٠ك  إِب اٌزؼ١ٍُػ١ٍّخ  رم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ االعزشار١د١بد األخشٜ  – 2

 اٌمغُ:

 

  ِٟزبثؼخ رمبس٠ش األداء اٌزٟ ٠مَٛ ثزؼجئزٙب اٌّششفْٛ ػٍٝ اٌطبٌت أصٕبء فزشح اٌزذس٠ت اٌظ١ف

 ٚاٌزؼبٟٚٔ

 فٟ ألٔشطخ اٌالطف١خ أٚ فحض اٌزمبس٠ش اٌزٟ ٠زُ إػذاد٘ب ػٓ اٌطالة أصٕبء ِشبسوزُٙ ثب

 سن فٟ رٕظ١ّٙب ِغ اٌغٙبد األخشٜاٌزٟ رٕظّٙب اٌغبِؼخ أٚ رشباٌّزٕٛػخ اٌفؼب١ٌبد 

 

 : ػ١ٍّبد رحغ١ٓ اٌزؼ١ٍُ – 3

  دِظ اٌّٙبساد ثبٌّؼبسف ِٓ خالي اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌّشبس٠غ ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌفؼب١ٌبد

 اٌغ١بح١خ

 

ِٓ لجً ػضٛ اٌزظح١ح أٚ اٌذسخبد )ِثال: فحض  ٍجخ ػ١ٍّبد اٌزحمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔدبص اٌط – 4

رظح١ح ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاخجبد زجبدي ل١بَ أعزبر اٌّمشس ثٚ ، ِٓ أػّبي اٌطٍجخ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ 

فٟ ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  آخش ٌٕفظ اٌّمشس  ػضٛ ١٘ئخ رذس٠ظ أٚ االخزجبساد ثظفخ دٚس٠خ  ِغ 

 :أخشٜ(
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 ٠زُ ػبدح ِشاعؼخ إٌزبئظ ٚاػزّبد٘ب ِٓ لجً سئ١ظ اٌمغُ.

 

  

 

 :ٚاٌزخط١ظ ٌٍزحغ١ٓ اٌّمشس ػ١ٍخ بٌفٚس٠خ ٚاٌخطظ اٌّؼذح ٌٍّشاخؼخ اٌذزشر١جبد طف  اٌ  – 5

 

 ِٚزبثؼخ ِب ّشاعؼخ إٌّب٘ظ ٚاٌخطؾ اٌؼب١ٌّخ ٠مَٛ أعزبر اٌّمشس ِغ ثذا٠خ وً فظً دساعٟ ث

٠حذس ػٍٝ اٌغبحز١ٓ اٌّح١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ِٓ ِغزغذاد ِٚزغ١شاد راد ػاللخ ثٕشبؽ اٌغ١بحخ 

اٌّمشس ِٚحزٜٛ ٠ٛش خطخ رطٚرغ٠ٛك إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌغ١بح١خ، ِٚٓ صُ اٌؼًّ ػٍٝ 

 اٌّغزغذاد.٘زٖ ١ٌٛاوت 

 


