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 رىصُف اٌّمررّٔىرج 
 

 

  خبِعخ اٌٍّه ضعىد: انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

 

 اإلدارح اٌطُبحُخ واٌفٕبدق  انمسى:                   اٌطُبحخ واِثبر  : انكهٛخ

 

 واٌّعٍىِبد اٌعبِخ  أ ( رحذَذ اٌّمرر

 ضُح 804    اٌزروَح اٌطُبحٍ إدارح  اسى انًمشس ٔ سلًّ: – 1

 

 ضبعبد 4انسبػبد انًؼزًذح:   – 2

 

 :انجشَبيح أٔ انجشايح انزٙ ٚزى رمذٚى انًمشس ػًُٓب – 3

 اٌجىبٌىرَىش ثرٔبِح

  

 :انًمشسرذسٚس  ذسٚس انًسئٕل ػٍاسى ػؼٕ ْٛئخ انز – 4

 عالء حطُٓ اٌطراثٍد.  

 

  :انًمشس فّٛ ازٕٖ أٔ انسُخ انزٙ سٛزى رمذٚى ْزانًس – 5

  (دشٌطبااٌّطزىي )

 

 :انًزطهجبد انًسجمخ نٓزِ انًمشس)إٌ ٔخذد( – 6

 يجبدئ انزسٕٚك انسٛبحٙ

 

 :نٓزِ انًمشس)إٌ ٔخذد(  ظبحجخانًزطهجبد انً – 7

 َخ اإلعالٔبد اٌزدبر 

 

 :يكبٌ رذسٚس انًمشس إٌ نى ٚكٍ فٙ انًمش انشئٛسٙ نهًؤسسخ انزؼهًٛٛخ  – 8

 .ثبراٌطُبحخ واِ وٍُخ

   األهذاف ة (

 ٔطف يٕخض نُزبئح انزؼهى األسبسٛخ نهطهجخ انًسدهٍٛ فٙ ْزا انًمشس: – 1

 

 َىىْ اٌطبٌت عًٍ ِعرفخ وفهُ ودراَخ ثبٌّىظىعبد اٌزبٌُخ:

 .ٔيشاحم رطٕس انفكش انزسٕٚمٙ  انزسٕٚكانزؼشٚف ثًفٕٓو  -

انزؼشف ػهٗ يخزهف ػُبطش انًضٚح انزشٔٚدٙ ثذء يٍ اإلػالٌ انسٛبحٙ ٔاثش انؼاللبد انؼبيخ  -

 .ثبنًدبل انسٛبحٙ  

 .أًْٛخ رفؼٛم انزشٔٚح انسٛبحٙ ٔدسرّ ػهٗ صٚبدح اإللجبل ػهٗ انسٛبحخ  -
 ٔانفُذلٛخ فٗ ظم انًزغٛشاد انؼبنًٛخ.انسٛبحٛخ  ثبنًُشبد اإلداسح انزشٔٚدٛخ ٔالغ ٔيسزمجم  - .

 دٔل اندٕاس يٍ انًًهكخ ٔيٍ سٛبحٛخ ) اإلػالٌ ( دساسبد حبنخ  -
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  خ خطؾ  ٚزى رُفٛزْب فٙ انٕلذ انشاٍْ يٍ أخم رطٕٚش ٔرحسٍٛ انًمشسطف ثبخزظبس أٚ – 2

شجكخ االَزشَذ،  )يثال: االسزخذاو انًزضاٚذ نهًٕاد ٔانًشاخغ انزٙ رؼزًذ ػهٗ ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد أٔ

 :فٙ انًدبل( ثُبء ػهٗ َزبئح انجحٕس انؼهًٛخ اندذٚذحانًمشس ٔانزغٛٛشاد فٙ يحزٕٖ 

  
  فً صٕبعخ اٌطُبحخ. اٌزروَحاٌعًّ عًٍ رطىَر اٌّحزىي اٌعٍٍّ ِٓ خالي ِزبثعخ اٌّطزدذاد فٍ ِدبي 

 .إظبفخ ثعط اٌحبالد اٌذراضُخ ِٓ اٌحُبح اٌعٍُّخ إلثراء اٌزدرثخ اٌزعٍُُّخ 

  االضزعبٔخ ثبٌّدالد اٌعٍُّخ وشجىخ االٔزرٔذ ٌٍىصىي إًٌ آخر األثحبس واٌذراضبد واإلحصبءاد اٌّزعٍمخ

 .ثبٌزروَح اٌطُبحٍ

 .ُاٌّراخعخ اٌذورَخ ٌٍّمرر ِٓ لجً ٌدٕخ اٌخطط اٌذراضُخ ثبٌمط 
         

 

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

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 التسوٌق األهداف واألهمٌة مفهوم . 1
 3 1 عالقة النشاط السٌاحً بالتروٌج . 2
 الترويج السياحي وظائف إدارة . 3

     
1 3 

 3 1 )أعمال السنة( الفصلً االختبار
   
 سٌاحً اإلعالن ال. 4

  ةاألنواع وطرق تصمٌم اإلعالنات السٌاحٌ
3 9 

 3 1 العالقات العامة المفهوم واألهداف واألهمٌة . 5
 3 1 تنشٌط المبٌعات السٌاحٌة . 6
 3 1 تنشٌط المبٌعات السٌاحٌة . 7
 3 1 الدعاٌة التروٌجٌة. 8
 1 3 
   

 3 1 مراجعة عامة
 3 1 اإلختبار النهائى

 

 (: فً الفصل الدراسً لمقرر)مجموع ساعات االتصالمكونات ا – 2

التعاونً أو االمتٌاز  التدرٌب الدروس الخاصة  المحاضرة
 لطلبة التخصصات الصحٌة

 أخرى

 ساعة 45
 

المكتبٌة الساعات 
ساعات فً  4)

 سبوع(األ

مناقشة مختلف قضاٌا  
 المنهج 

-  

 
 

فةٍ األضةجى) ) اٌّطٍةىة هٕةب اٌّعةذي   جةخبعبد رعٍُ ِزىلعخ ِٓ اٌطٍدراضخ إظبفُخ خبصخ/ ض – 3

 اٌّزىلع ٌٍفصً اٌذراضٍ  وٌُص اٌّزطٍجبد اٌّحذدح فٍ وً أضجى)(:
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 سبػبد 4

 

 

 

 ِدبالد اٌزعٍُٔطبلبد أو ر ٔزبئح اٌزعٍُ فٍ َرطى – 4

 :     زؼهى انًٕػحخ فًٛب ٚهٙ ٚدت رٕػٛحنكم يدبل يٍ يدبالد ان

 

 . د  انزٙ طًى انًمشس يٍ أخم رطٕٚشْباهًؼشفخ أٔ انًٓبسنيهخض يٕخض    -      

 

 . ادٔطف السزشارٛدٛبد انزؼهى انًطهٕة اسزخذايٓب نزطٕٚش رهك انًؼشفخ أٔ انًٓبس - 

 

 ؽشق رمٛٛى انطبنت انًسزخذيخ فٙ انًمشس نزمٛٛى َزبئح انزؼهى فٙ انًدبل انًؼُٙ.  -       

 

 

 

 خ ـــرفــعـــــــــــاٌّ –أ 

 

(i)  اكزسبثٓب فٙ انًمشس:ٔطف انًؼشفخ انزٙ سٛزى 
 

 رعرف اٌطبٌت ثبٌّرحٍخ األوًٌ عًٍ اٌّفبهُُ األضبضُخ اًٌ األٔشطخ اٌزروَدُخ اٌّخزٍفخ 

 

(ii) انًطهٕة اسزخذايٓب نزطٕٚش رهك انًؼشفخ)انزذسٚس( ى ٛاسزشارٛدٛبد انزؼه 

   - .انًحبػشح 

 يدًٕػبد انؼًم 

 انًُبلشخ 

 انجحثٛخ نهطالة نزمبسٚشا 

 

(iii) ًؼشفخ انًكزسجخؽشق رمٛٛى ان 

 .انًُبلشبد اندًبػٛخ 

 .األسئهخ انًجبششح  ٔغٛش انًجبششح 

 .االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ 

 

 )اإلدراوُخ( خُّهبراد اٌّعرفاٌ –ة 

 

 :خ انًطهٕة رطٕٚشْبًٛٓبساد انًؼشفان - 1

 .إٌشبط اٌزروَدٍ اٌطُبحٍِعرفخ ِعًٕ اٌمذرح عًٍ  - 

 .أهُّخ اٌزروَح اٌطُبحٍ ووظبئف وإدارح اٌمذرح عًٍ فهُ  - 

  فٍ ِدبي اٌطُبحخ واٌفٕبدق رأثُر اٌزروَح إدران اٌمذرح عًٍ  - 
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. 
 

   

 

 :خًٛٓبساد انًؼشفاناسزشارٛدٛبد انزؼهى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش  -2

 األَشطخ انظفٛخ ٔ إػذاد األٔساق انجحثٛخ    - 

ٕيبد انزٗ رًس رظفح انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انزٗ رسًح ثبنحظٕل ػهٗ انًؼه    - 

  فٗ طُبػخ انسٛبحخ ٔانفُذلخ. انزشٔٚح يٕػٕػبد إداسح 

 

 

 :خ انًكزسجخًٛٓبساد انًؼشفانؽشق رمٛٛى  –3

 انًُبلشبد اندًبػٛخ أثُبء انًحبػشح.  - 

 اإلخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ. - 

  

 

 واٌّطئىٌُخ ( اٌشخصُخاٌجُُٕخ )اٌعاللبد اد ِهبر  –ج 

 

حًم انًسئٕنٛخ انًطهٕة هٗ رػمذسح انلبد انشخظٛخ يغ اٜخشٍٚ، ٔنًٓبساد انؼالٔطف   – 1

 :رطٕٚشْب

 رًُٛخ يٓبساد انؼًم اندًبػٗ.  -

 انمذسح ػهٗ يٕاخٓخ اٜخشٍٚ ٔػشع األفكبس ثدشأح. -

 رمجم انشأٖ األخش دٌٔ رزيش. -

 

  

 

 

 :انًٓبساد ٔانمذسادْزِ ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ٛاسزشارٛدٛبد انزؼه - 2

 انًُبلشخ اندًبػٛخ انًُظًخ. -          

 إػذاد ٔسش انؼًم نًُبلشخ َمبؽ يٕػٕػٛخ يزظهخ ثبألًَبؽ ٔأشكبل انسٛبحخ.  -          

  إربحخ انفشص نهطالة رٖٔ األفكبس غٛش انزمهٛذٚخ نؼشع أفكبسْى. - 

 

 

 :حًم انًسئٕنٛخلذسرٓى ػهٗ رانشخظٛخ ٔانؼاللبد نًٓبساد اكزسبة انطهجخ ؽشق رمٛٛى  – 3

 انًٕالف انؼًهٛخ فٙ انُمبش ٔإنمبء األفكبس. 

 ٔيٕاخٓخ انطالة اٜخشٍٚ ٔرؼهٛمبرٓى.

 رمٕٚى األػًبل انفشدٚخ ثشكم دٔس٘ .

 االخزجبساد انًخزهفخ.

 

 

 ِهبراد االرصبي ، ورمُٕخ اٌّعٍىِبد، واٌّهبراد اٌحطبثُخ )اٌعذدَخ(: –د 
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 : رطٕٚشْب ٔطف انًٓبساد انؼذدٚخ ٔيٓبساد االرظبل انًطهٕة – 1

 رًُٛخ يٓبساد احزشاو انؼًالء ٔرمذٚى انخذيبد انًزًٛضح نٓى 

 ٍٚرًُٛخ يٓبسح انزٕاطم ٔاالرظبل انفؼبل يغ اٜخش 
 

 

 :ى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش ْزِ انًٓبسادٛاسزشارٛدٛبد انزؼه - 2

 رمذٚى انؼشٔع.  -

 انًُبلشبد اندًبػٛخ -
 سٛبحخ.ػشع ثؼغ انًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ انٓبيخ نًدبل طُبػخ ان -
ؽهت أٔساق ػًم يٍ خالل اإلَزشَذ نجُبء لبػذح يؼهٕيبرٛخ ػٍ انًٕػٕػبد انحذٚثخ   -

 فٗ طُبػخ انسٛبحخ فٗ انؼبنى. انزشٔٚحٔانًسزحذثخ انزٗ رًس يدبل إداسح 

 

اكزسبة انطهجخ نًٓبساد االرظبل ، ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد، ٔانًٓبساد انحسبثٛخ ؽشق رمٛٛى  – 3

 )انؼذدٚخ(:

 

 انشخظٛخ نكٛفٛخ رفبػم انطالة داخم انًدًٕػبد ٔفشق انؼًم ٔاثُبء انؼشع.انًالحظخ  -

 رمٛٛى انجٛبَبد ٔاألٔساق انجحثٛخ انًطهٕثخ يٍ خالل اإلَزشَذ ٔيُبلشزٓب يغ انطالة. -

 

 

 

 

 

 

 ( وبٔذ ِطٍىثخ)إْ  ُخ ّهبراد اٌحرواٌهـ ( 

 

فٙ ْزا ٕة رطٕٚشْب انًطه (َفسٙٛخ )يٓبساد ػؼهٛخ راد يُشأ ًٓبساد انحشكنهٔطف  – 1

 انًدبل:

 

 ال َىخذ* 

 

 

 

 انحشكٛخ:نًٓبساد ااسزشارٛدٛبد انزؼهى انًسزخذيخ فٙ رطٕٚش  - 2

 الَىخذ  

  

 

 ٛخ:ًٓبساد انحشكاكزسبة انطهجخ نهؽشق رمٛٛى  – 3

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

  

رقم 
 التقييم 

 أو اختبار ة،)مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة 
 أو اختبار ،أو مشروع جماعي قصير،
 .. الخفصلي.

األسبوع 
 المستحق

الدرجة  نسبة
 إلى درجة 

التقييم 
 النهائي

 11  اخزجبساد يفبخئخ 1

 21  إخزجبس فظهٗ 2

 11  رمبسٚش 3

 61 15 إخزجبس َٓبئٗ 4

5    

    

 
 م المقدم للطلبةالدعد( 

اإلخشاءاد أٔ انزشرٛجبد انًؼًٕل ثٓب نؼًبٌ رٕاخذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس يٍ أخم رمذٚى انًشٕسح 

انز٘  -انسبػبد انًكزجٛخ –األكبدًٚٙ نهطبنت انًحزبج نزنك ) يغ رحذٚذ يمذاس انٕلذ  ٔاإلسشبد

 ٚزٕاخذ فّٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ األسجٕع(:

 سبػخ/ أسجٕع5ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ انطالثسبػبد يكزجٛخ نألسزبر : اإلششاف انًجبشش يٍ لجم 

 

   

 

  ـ ( ِصبدر اٌزعٍُه

 

 انًطهٕثخ: ( انشئٛسخ انكزت انكزبة )  – 1

 .1001اٌزروَح اٌزدبرٌ ، اٌّعال ٔبخٍ ، دار وائً ٌٍٕشر، عّبْ ،  - 

 2115االػالٌ ٔانزشٔٚح، انؼالق ثشٛش ٔاخشٌٔ ،ػًبٌ، انٛبصٔسٚض -

   

 

  انًشاخغ األسبسٛخ: – 2

 

  (شفك لبئًخ ثزنكٚانخ( ) ...انزمبسٚشانذٔسٚبد انؼهًٛخ،  ) ثٓب انًٕطٗ ٔانًشاخغ انكزت  – 3

 

1  

 

ؼبٚٛش يٕاد رؼهى أخشٖ يثم انجشايح انزٙ رؼزًذ ػهٗ انكًجٕٛرش أٔ األلشاص انًؼغٕؽخ أٔ انً – 5

  :انًُٓٛخ أٔ األَظًخ

 

 (Data show)* خهبز عرض اٌجُبٔبد  
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  و ( اٌّرافك اٌّطٍىثخ
 

ثًب فٙ رنك حدى انفظٕل ٔانًخزجشاد )أ٘ ػذد انًمبػذ فٙ انفظٕل  حذد يزطهجبد انًمشس

 رٕافش أخٓضح انكًجٕٛرش .. انخ(. ٔانًخزجشاد ٔيذٖ

 

   (Data show) + وضبئً اٌعرض طبٌت فٍ اٌمبعخ  -12 

 

 

 :. انخ()حدشاد انًحبػشاد ٔانًخزجشاد .انزؼهًٛٛخ انًشافك   – 1

 

 (Data show)لبعخ ِسودح ثىضبئً اٌعرض اٌحذَثخ 
 

  

 

 :أخٓضح انكًجٕٛرش – 2

 .ألضزبر اٌّمرر وخهبز وّجُىرر ِىزجٍ وّجُىرر ِحّىي

 

 

يثال: إرا كبٌ يطهٕثب يؼذاد يخزجش يؼُٛخ حذد انًزطهجبد أٔ أسفك  –يٕاسد أخشٖ )حذدْب  – 3

 :لبئًخ(

 ال ٕٚخذ

 

 اٌزحطُٓ: وعٍُّبد  ز ( رمُُُ اٌّمرر

 

 

 :اسزشارٛدٛبد انحظٕل ػهٗ َزبئح انطبنت ٔفؼبنٛخ انزؼهٛى – 1

ػهٗ انطالالة فالٙ َٓبٚالخ انفظالم انذساسالٙ نهحظالٕل ػهالٗ رمٛالٛى خالبص  درٕصٚغ اسزجٛبَب - - 

 ثبنًمشس.

 يمبثهخ ػُٛخ يٍ انطالة انًسدهٍٛ فٗ انًمشس إلسزمظبء آسائٓى. - 

 

 

 

إيب ػٍ ؽشٚك األسزبر أٔ ػٍ ؽشٚك  انزؼهٛىػًهٛخ  ٛٛى رمانًزجؼخ فٙ االسزشارٛدٛبد األخشٖ  – 2

 انمسى:

رمٛٛى سئٛس انمسى ألداء ػؼٕ ْٛئالخ انزالذسٚس فالٙ رمالذٚى انًمالشس ٔفؼبنٛالخ األدٔاد انًسالزخذيخ  - 

 نزمذًّٚ. 

 انًشاخؼخ انذٔسٚخ انذاخهٛخ نهًمشس )ندُخ انخطؾ انذساسٛخ ٔندُخ رطٕٚش انمسى( - 

 .انزمٕٚى انزارٙ نهجشَبيح - 

 .رمٕٚى األسبرزح انضائشٍٚ - 
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 : ػًهٛبد رحسٍٛ انزؼهٛى – 3

   رٕفٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نألخٓضح ٔانًؼذاد.–رٕفٛش أخٓضِ حبست حذٚثخ 

 .األخز ثزٕطٛبد َزبئح انًشاخؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ خظٕطبً نهًمشس 

 يزبثؼخ األسزبر نًب ٚسزدذ فٙ يدبل انًمشس ٔإػبفخ أٔ رؼذٚم يب ٚهضو فٙ رٕطٛف      

 انًمشس ٔيظبدسِ ٔيشاخؼّ.  

 .رٕخٛٓبد ندُخ انخطؾ انذساسٛخ حٕل رذسٚس انًمشس 

 رٕخٛٓبد إداسح انمسى حٕل أداء ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚس ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح. 

 

يٍ لجم ػؼٕ انزظحٛح أٔ انذسخبد )يثال: فحض  هجخ ػًهٛبد انزحمك يٍ يسزٕٚبد إَدبص انط – 4

رظحٛح ػُٛخ يٍ انٕاخجبد زجبدل لٛبو أسزبر انًمشس ثٔ ، ُٛخ يٍ أػًبل انطهجخْٛئخ رذسٚس يسزمم نؼ

 فٙ يؤسسخ رؼهًٛٛخ أخشٖ( آخش نُفس انًمشس  ػؼٕ ْٛئخ رذسٚس أٔ االخزجبساد ثظفخ دٔسٚخ  يغ 

   

 ندُخ االخزجبساد ثبنمسى

 

 

 

 :طٛؾ نهزحسٍٛٔانزخ انًمشس ػهٛخ بنفٔانخطؾ انًؼذح نهًشاخؼخ انذٔسٚخ زشرٛجبد طف  ان  – 5

 

 يٍ لجم األسزبر:  -

 يزبثؼخ يب ٚسزدذ فٙ يدبل انًمشس ٔإػبفخ يب ٚهضو يٍ يشاخغ ٔثحٕس ٔرمُٛبد.

 يٍ لجم انمسى:  رطٕٚش انخطخ انذساسٛخ

يٍ لجالم خٓالخ أخالشٖ فالٙ انًؤسسالخ أٔ خبسخٓالب: اسالزطالع آساء انطالالة فالٙ انًمالشس يالٍ لجالم ػًالبدح 

 اندٕدح


